
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 1 oktober 2019 
 

Vrijdag 4 oktober is er een roostervrije dag> alle kinderen zijn deze vrijdag vrij! 
 

 ALGEMEEN 
 
OOM> weet u het nog…..11 oktober Ouder Ontmoetings Moment (OOM) 
Onderstaande tekst is gedeeld in ’t elzend d.d. 10 september. Tot nu toe hebben zich een 8-tal 
ouders aangemeld. We hebben echt plaats voor véél méér ouders. Onze OR maakt het ook extra 
gezellig door ervoor te zorgen dat we iets lekkers bij de koffie en thee kunnen presenteren dat 
door kinderen is gemaakt. We zien u graag!  

Het schooljaar 2019-2020 staat voor ons in het teken van ONT-MOETEN. Van moeten naar mogen, 
van willen naar kunnen. Want minder moeten maakt meer Montessori mogelijk, daar zijn we als 
team samen van overtuigd. Welnu……. vrijdag 11 oktober nodigen we u uit voor het OOM. Dit 
wordt een bijzonder moment! Juf Karin en Maaike gaan samen met u stilstaan bij de onderwerpen: 
Montessori Thuis en de Motorische ontwikkeling van kinderen. Tijdens het OOM wil ik u ook graag 
ONTMOETEN om samen vooruit te kijken naar 2020 en verder. Er wordt voor 4 jaar weer een 
nieuw schoolplan opgesteld en om dit echt inhoud te kunnen geven, is ook de stem van u als 
ouder van belang. Wat vindt u goed….? Waar liggen volgens u ontwikkelmogelijkheden voor 
Montessorischool Elzeneind? Wat is voor u als ouder belangrijk als u denkt aan de ontwikkel- en 
leertijd van uw kind op school? Zomaar wat onderwerpen die dan besproken kunnen worden. De 
tijd die hiervoor gereserveerd staat, is van 8.30 uur tot 10.30 uur. Interesse, tijd en zin? Stuur een 
mail naar moniquesmits@saamscholen.nl.  

NB> Kunt u niet overdag, maar wel ‘s avonds? Tijdens de workshopavond van de OR van vrijdag 8 
november is er ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen over het nieuwe schoolplan. 

Showtime! Vrijdag 11 oktober wordt de kinderboekenweek afgesloten met een Showtime 
moment. We hebben hierbij een verdeling gemaakt in de groepen 5-8, zij hebben het showtime 
moment van 12.45 uur tot 13.30 uur. De groepen 1 tot en met 4 starten om 13.30 uur tot 14.15 
uur. Op onze kalender hebben we aangegeven dat we, gezien de grootte van onze school, geen 
ouders kunnen ontvangen.  En toch……wij denken dat we er goed aan doen voor alleen dit 
eerste moment een uitzondering te maken. U bent dus welkom tijdens het showtime moment 
van uw zoon/dochter. Per kind kunnen maximaal 2 volwassenen aanwezig zijn.   
 
Kindercafé in plaats van leerlingenraad 
Onderwijs maken we samen én de stem van de kinderen is belangrijk!  
Daarom organiseert Montessorischool Elzeneind vanaf dit schooljaar regelmatig (we houden de 
data aan zoals die staan op de kalender) een Kindercafé. Een vertegenwoordiger per klas (groepen 
5-8) gaat met de directie in gesprek over wat hen bezighoudt.   
Steeds komen er andere onderwerpen aan bod, waar de kinderen hun mening over geven. Vooraf 
wordt er in de klas geïnventariseerd wie er graag over het komende onderwerp mee wil praten. Zo 
komen verschillende kinderen aan de beurt en maken we meer gebruik van elkaars talenten en 
interesses. 
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Maandag 7 oktober staat de eerste bijeenkomst gepland. Het onderwerp zal zijn: En nu meer 
Montessori!> Toekomst> hoe ziet die eruit op Montessorischool Elzeneind. Wat wil je hier leren en 
wat vind je stiekempjes dat je écht moet leren? 

Een aantal van de onderwerpen die later nog aan bod komen zijn: 
Schooltuin> ik neem daar verantwoordelijkheid voor! Welke ideeën hebben jullie? 
En natuurlijk horen wij ook graag van de kinderen welke onderwerpen zij belangrijk vinden. 

 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ouderbijdrage 

Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Mocht u deze nog niet betaald hebben, dan kunt u deze 
(37,50 per kind) overmaken naar rekeningnummer NL86 ABNA 0535 5873 25 t.n.v. St. Ouderraad 
Elzeneind, onder vermelding van de naam en klas van uw kind. Graag 1 overboeking per kind. 
 

Alvast voor in uw agenda: 
Vrijdag 8 november van 18.00u tot 19.45u zal onze jaarlijkse workshopavond, voor alle kinderen 
van de groepen 1 t/m 8, weer plaatsvinden. 
Wij hebben al een leuk programma maar hebben wel uw hulp nodig (geven van of ondersteunen 
bij een workshop) om deze avond ook echt te kunnen realiseren. 
Wilt u of een familielid (opa, tante, grote broer, nicht, etc.) komen helpen? 

Meld u en/of uw familielid aan bij Blanche 06-29037458 (ook voor nadere info) of via de link in 't 
Elzend. 
Voor deze avond zijn we, naast ouder/verzorgerhulp, nog op zoek naar wc-rolletjes, glazen potten 
(min. 500 grams inhoud) en boterkuipjes met deksel. 
Deze spullen kunt u vrijdag 1 november inleveren bij de leerkracht. 
 
Hieronder staan, zoals afgesproken, nogmaals de linken naar de verschillende ouderhulplijsten:  
  
 Contactgegevens   
 Overblijven  
 Versieren / Helpende handen  
 Hoofdluiscontrole  
 Workshop avond  
 Sint   
 Carnaval  
 Bingo avond  
 

 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Spelletjesmiddag 
De spelletjesmiddag was een groot succes! Wat een fanatieke kinderen en ouders hebben wij deze 
middag gezien! Onze dank is groot! 
 
Verschoonkleding mee terug naar school 
We merken dat de verschoonkleding die kinderen aan krijgen als zij een ongelukje hebben gehad, 
niet altijd mee terug naar school komt. Dit is voor ons erg vervelend omdat we zo misgrijpen. 
Denkt u eraan om de kleding gewassen mee terug te geven?  
Bij voorbaat dank! 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUMTBJTVcwSTRHN0NDUFlXUDlQT0ZKVDMyNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNDFGMUxTNVpTRU5UME4xOUFXT1FOV0NITC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUMzBPQlJVVkZSVVRBOFVaTlNRVVpFU0dFOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNjhaSEFISTVYNVRRMVlNUE9BVE1BQVlLVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN0wwNTA4TEVGNUtPNFg1WVhRQzMxMlBDTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOUc0VDg3RjFNV0pMR1o5ODdZQ1E0OEswMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
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Herfstwandeling dinsdag 22 oktober 
U heeft het vast al wel gehoord, op dinsdagmiddag 22 oktober hebben we weer een 
herfstwandeling. We nemen ruim de tijd en vertrekken per auto om 12.30 uur naar de bossen. In 
de bossen wordt er gewandeld, beschouwen we de mooie natuur en maken we opdrachten. Er zal 
ook even tijd worden vrijgemaakt om vrij te spelen. Rond 14.10 uur rijden we weer naar school. 
Mocht u tijd hebben om een groepje kinderen te vervoeren én te begeleiden in de bossen, mag u 
zich opgeven bij de klassenouder. Aangezien er al een bericht via de  
groepsapp is verstuurd, kan het zijn dat er zich al voldoende ouders  
hebben aangemeld. Vraag dit even na bij de klassenouder.  
Het is handig als de kinderen deze dag kleren aan hebben die vies mogen  
worden. Daarnaast is een paar regenlaarzen geen overbodige luxe! 
 
Wij hebben er al veel zin in! 
 

 
Kosteloos materiaal 
Voor de komende projecten zijn we op zoek naar kosteloos materiaal. Denk hierbij aan wc-
rolletjes, schone drinkpakken, etc. Uw kind mag het ’s ochtends aan de leerkracht afgeven.  
 
Herfstvruchten 
Het is herfst! De natuur brengt ons in de herfst vaak veel regen… maar ook veel moois! Denk aan 
kastanjes, mooie bladeren en eikels. We zijn op zoek naar (gedroogde) herfstvruchten, om mee te 
tellen of te knutselen.  
 
Wieltjesdag 
De Kinderboekenweek staat in teken van ‘Reis mee’. Om het thema meer onder de aandacht te 
brengen houden we op woensdag 9 oktober een ‘wieltjesdag’. De kinderen mogen deze dag een 
fiets, step of spacescooter mee naar school nemen. Tijdens het buitenspelen besteden we dan 
meer aandacht aan verkeer en de verschillende vervoersmiddelen. Let op! De kinderen zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun vervoersmiddel tijdens deze ochtend.  
 
Kleine voorwerpen 
Om ons taalaanbod nog meer te verrijken zijn we op zoek naar kleine voorwerpen die de kinderen 
kunnen koppelen aan leeskaartjes of letters. Het kind legt dan het juiste woord bij het voorwerp of 
bij de letter (zie onderstaande foto als voorbeeld). Dus mocht u voorwerpen hebben waar niets 
meer mee wordt gedaan kunnen wij deze voorwerpen altijd gebruiken in ons taalaanbod! 
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Thema Jij &Ik 
Na de herfstvakantie starten we met het thema Jij&Ik. Dit project gaat over verschillende culturen, 
verschillen tussen mensen, kleding en eten. We zijn hiervoor op zoek naar grote knopen die we op 
school mogen houden. Mocht u deze knopen thuis hebben en hier niets meer mee doen, mag u 
deze meegeven aan uw kind. 
 
Letterkastje 
We zien dat al veel kinderen voorwerpen meebrengen voor ons letterkastje! Hier zijn we heel blij 
mee, de betrokkenheid bij het aanbieden van de letters is hierbij erg groot! De letters die al zijn 
aangeboden zijn: i-k-m-s-p. Deze week wordt de letter /aa/ aangeboden. De kinderen mogen dus 
een voorwerp meebrengen waar de /aa/ in zit.  
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leesplant: in de groepen 3 en 4 staat een leesplant. Deze groeit als we  
veel lezen thuis en op school. 
 
 
Alles in 1 thema waar is het?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn druk bezig met het thema en van Nederland gaan we nu richting Europa, de wereld en het 
heelal. 
Als afsluiting van het thema gaan we werken aan een mini-musical De rollen (denkend aan toneel, 
voorlezen, achter de schermen en de dansgroep) worden verdeeld over de groepen 3 en 4. We 
hebben er nu al heel veel zin in. We lezen voor uit het boek: 
 
En sluiten de mini-musical af met een dans: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juf Anja is donderdag 10 oktober afwezig, Simone is die dag in de klas. Zoals jullie mogelijk al 
weten, werkt Anja aan het vernieuwen van het curriculum voor het basisonderwijs en voortgezet  
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onderwijs. Donderdag 10 oktober sluiten ze dit project af en worden alle voorstellen aangeboden 
aan de Tweede Kamer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leer het mij zelf te doen! 
Tom uit MBB heeft een ontwerp gemaakt (vernieuwing van de beertjesmethode) hoe je aan het 
werk gaat. Wij zijn er zo blij mee dat we dit ontwerp in gebruik nemen.  
http://www.edu4kids.nl/beertjesmethode.html 
 
Gesprekshappertje voor thuis 
Iedere ouder vindt het leuk te horen wat een kind heeft gedaan/meegemaakt op school. Maar niet 
ieder kind vindt het leuk te vertellen over school. Mogelijk helpt onderstaande happer:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu4kids.nl/beertjesmethode.html
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 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 

 

Project Europa 
We zitten midden in het project Europa. Het is leuk om te zien hoe fanatiek de kinderen met dit 

project bezig zijn. Onze kinderen vertellen er graag zelf wat over: 

Hallo, ik ben Lotte en ik wil wat vertellen over het project Europa. 

Europa vind ik een heel leerzaam en leuk project en het is leuk omdat: je krijgt veel te leren over 

Europa, je leert over landen en specialiteiten van landen. Vooral thema tijd is super leuk! Je moest 

een Europese stad uitkiezen, de grote bezienswaardigheden ervan opzoeken en daar moet je dan 

een folder over maken. Nou ik heb Blackpool uitgekozen.  

Verder hebben we al veel geleerd over de Europese Unie en dat was echt heel leerzaam. In week 

1 hadden we het over Noord Europa dan vervolgd week 2 West Europa hierna kwam week 3 Zuid 

Europa en nu zitten we in week 4 Oost Europa en volgende week hebben we week 5 Centraal 

Europa. Eerst wist ik nog bijna niks over Europa maar door dit project weet ik nu veel meer over 

Noort Oost West en Zuid Europa. Bij week 1 heb ik over : Noorwegen Zweden en Denemarken 

geleerd. In week 2 heb ik over Frankrijk Nederland en Groot Brittannië en België. En in week 3 heb 

ik geleerd over Italië Griekenland, Spanje en Portugal en tot nu toe heb ik geleerd over Rusland. 

Dit was mijn verhaal over het project Europa. Groetjes van Lotte 
Lotte Boeijen groep 6 MBE 
 

Ik vind dit project heel leuk het gaat over Europa. 

Het verhaal vond ik het leukste, want het was een strip van Asterix en Obelix. 

En ik vond het leuk omdat je bij opdracht 8a je zelf een strip mocht maken. 

Ik had een Blaffy de blaffende hond strip gemaakt. 

Ik wist nog niet dat als het in Rusland –30 graden is, ze dan niet naar school gaan. 

Stan Niels groep 6 MBF 

 

Ik vind het een super leuk project! 

En ik vind het ook een leuk onderwerp. 

En ik ben blij dat we dit project hebben, want ik hou super veel van Europa. 

En ik vond de informatie van de info wel fijn. 

Groetjes liza   

Liza Wehberg groep 6 MBF 

 

Wij zijn bezig met het project Europa. 

We hebben het over de EU en de euro gehad. 

En we hebben het over de delen van Europa zoals: Noord-Europa, Zuid-Europa, Oost-Europa en 

West-Europa.  

We zijn nu bezig met Oost-Europa en we hebben vandaag een film gezien over Rusland. 

Op de aandachtstafel staan verschillende spelletjes over Europa, zoals de Europa memory en nog 

veel meer. 

We leren de landen en de hoofdsteden die bij Europa horen. 

We hebben woorden in een andere taal geleerd, zoals bonjour en Hola. 

Sommige kinderen zijn een vlaggenboekje aan het maken of ze maken een landenkaart.  
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Als we onze mening zouden moeten geven dan zouden we zeggen dat we het thema Europa leuk 
vinden.  
Jasmijn & Joshua MBD 
 

 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 

Terugblik kamp 2019 
Wauw jongens! Wat hebben wij enorm van jullie en het bovenbouwkamp genoten! We hebben 
samen veel gefietst, gespeeld, gezwommen (brrr), gegeten en gedronken, gefeest, gestreden voor 
de pubquiz-beker, geslapen (soort van dan...) en ontzettend veel mooie herinneringen met elkaar 
gemaakt. Dank daarvoor! 
Het enige wat jullie nu nog rest is misschien een bezoekje brengen aan de gevonden-voorwerpen-
bak, want er is toch wel weer het één en ander blijven slingeren... Stelletje sloddervossen!! Geniet 
vooral ook lekker na, want dat verdienen jullie zeker.  
 
Kinderboekenweekwedstrijd bibliotheek/Derijks 
De afgelopen weken hebben de kinderen van de bovenbouw meegedaan aan een 
kinderboekenweekwedstrijd, georganiseerd door de Osse bibliotheek en boekhandel Derijks. Ze 
moesten daarvoor het boek Zeb. van Gideon Samson lezen en diverse opdrachten over dit boek 
maken. Gisteren is gebleken van BBC deze wedstrijd gewonnen heeft! BBB is met een vierde plek 
ook nog in de prijzen gevallen. Super knap en wát zijn wij trots op onze kanjers 
 
Morgen (woensdag 2 okt) mogen alle kinderen van BBC om 17:00 uur naar Derijks voor de 
officiële prijsuitreiking. De organisatie realiseert zich dat dit kort dag is, maar hoopt zoveel 
mogelijk kinderen (en eventueel ouders en broertjes/zusjes) te zien. Tevens mogen de 

prijswinnaars en nummers 2, 3 en 4 (BBB in dit geval 😉) op donderdag 10 oktober naar de 

bibliotheek voor een ontmoeting met schrijver Gideon Samson. BBB en BBC zoeken hiervoor per 
klas één fietsouder om het tripje te begeleiden. Vertrek is rond 10 uur, we verwachten rond 12 uur 
weer terug op school te zijn. Meld je even bij de klassenouders, indien je zin en tijd hebt.  
 
Activiteiten Kinderboekenweek 2019 
Naast bovenstaande wedstrijd, organiseren we de komende week verschillende activiteiten die 
gerelateerd zijn aan de kinderboekenweek van 2019, met als thema ‘Reis mee’. 
Voorlezen door de leerkracht in de klas  
Voorlezen door bovenbouwers in de groepen 1 t/m 4 
Voorleeswedstrijd, eerst in de klas, later in de aula om een schoolkampioen te benoemen 
Stelopdracht ‘mijn droomreis’ 
Challenge ‘Geflipte Kinderboekenweek’ 
We hebben er zin in!! 
 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
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Gratis boeken voor jouw schoolbieb! 
 

Woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Wij willen graag het lezen 

van boeken stimuleren, daarom kun je tijdens de Kinderboekenweek sparen voor nieuwe 

boeken voor in de schoolbieb. 

 

Hoe? Door een kinderboek tijdens deze week te kopen. Gooi je kassabon daarna niet weg, maar lever 

hem in op school. De school kan alle bonnen weer bij Derijks inleveren en mag dan voor 20% van de 

totale waarde van de opgespaarde kassabonnen gratis kinderboeken* komen uitzoeken! 

 

Dus help je school aan een goed gevulde mediatheek door tijdens de Kinderboekenweek de 

kassabonnen van de kinderboekenaankopen bij Derijks te sparen! Vraag opa, oma, tante, oom en je 

ouders of ze willen meedoen! Je school is er heel blij mee en jullie vast en zeker ook ;) 

 

* lees de voorwaarden op de website 
  

   

      

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboekhandel-derijks.email-provider.nl%2Flink%2Fptp1pkpzbu%2Fk3ehl78dkx%2Fqmiwgi70rg%2Fzcsj9kgyll%2Fead9xlrlu7&data=02%7C01%7Calgemeen.msbselzeneind%40saamscholen.nl%7C381df387111541a8d9cb08d73ce2aa59%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637044816533318809&sdata=dtT0Cy39nMlNKYqVSEW0C8FrucL%2FgFiAau62iQltKzo%3D&reserved=0

