
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 19 november 2019 
 ALGEMEEN 

 
Zoals in het vorige ’t elzend al vermeld, gaat ’t elzend gebruikt worden voor algemene informatie 
óf informatie die voor alle groepen geldt. Vanuit de leerkrachten ontvangt u informatie uit de 
groepen op het moment dat dat nodig is óf als het leuk is om wat te melden (foto’s van een 
herfstwandeling of Showtime bijvoorbeeld). Dit betekent dat de frequentie per groep of bouw kan 
verschillen.  
 
Montessorischool Elzeneind start een extra onderbouwgroep 
Voor de zomervakantie hebben we op basis van het aantal inschrijvingen de onderbouwgroepen 
ingedeeld. We wisten toen al dat de groepen groot zouden worden. In september bleek dat de 
groepen nóg groter zouden worden.  De stijging van het aantal instromers betekent dat we voor 
een nieuwe keuze staan….nog grotere groepen óf een extra groep. Goed Montessorionderwijs 
vraagt om ruimte en aandacht. Dat is waarom u voor onze school kiest en dat willen wij ook graag 
kunnen waarborgen. Daarom hebben wij besloten na de kerstvakantie te starten met een 
extra onderbouwgroep, onze 14e groep op Montessorischool Elzeneind. Zoals het er nu naar 
uitziet blijft deze groep ook in het schooljaar 2020-2021.  
 
Hij komt, hij komt.....ook naar Montessorischool Elzeneind  
Zaterdag komt Sint met zijn Pieten aan in Oss en dan start ook het Sint-feest op Montessorischool 
Elzeneind. MSE wordt een Pieten Hulp Paleis. De kinderen van de groepen 1-4 kunnen zich 
uitleven in een kledingatelier, een motoriekatelier, een stalatelier, een lees- en schrijfatelier en een 
bakatelier. Zeker weten dat zij prima hulppieten worden!  
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben ook nog een brief ontvangen om Sint te helpen met 
cadeautjes. Zij mogen allemaal voor hun klasgenootjes een mooie surprise maken. De lootjes 
hiervoor zijn gisteren al getrokken.  
Vooral voor de jongere kinderen is dit een spannende tijd, zowel thuis als op school. Wij proberen 
op school daarom zo veel mogelijk voor rust te zorgen.  Op woensdag 4 december bezoekt 
Sinterklaas onze school. Sinterklaas brengt dit jaar een bezoek aan alle groepen 1-4 én in de 
groepen tussendoor zijn er leuke sinterklaasactiviteiten. Er is al veel ouderhulp….maar we kunnen 
nog steeds ouderhulp gebruiken. Hiervoor is een uitnodiging gestuurd via SchouderCom. Heeft u 
zin om het Sint feest op MSE bij te wonen? Grijp uw kans! 
 
Schoudercom 
We merken dat SchouderCom al steeds meer wordt gebruikt. Hartstikke fijn! Is uw kind ziek dan 
kunt u dat melden via SchouderCom, maar ook een belletje is mogelijk. Zeker als het handig is om 
samen wat af te stemmen.  
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Nogmaals een attendering voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar. Heeft 
u nog niet betaald maakt u dan a.u.b. het bedrag (€37,50 per kind) over naar rekeningnummer 
NL86 ABNA 0535 5873 25 t.n.v. St. Ouderraad Elzeneind, onder vermelding van de naam en klas 
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van uw kind. Graag 1 overboeking per kind. Komt u in aanmerking voor vergoeding door Stichting 
Leergeld, neem dan contact met hen of school op. 
 
 
 
 
 
 
Workshopavond 
De workshopavond was een succes! Een dikke 150 kinderen hebben meegedaan. Graag willen wij 
de hulpouders/ -verzorgers nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet want zonder hen was het 

niet gelukt dus: BEDANKT HULPOUDERS/ -VERZORGERS!!! 

 
Alvast voor in uw agenda  
Als school willen wij graag wat betekenen voor onze omgeving en daarom willen wij dit jaar een 
inzamelactie voor “Eten over regio Oss" houden. 
Van 11 t/m 18  december zal er in elke klas een krat staan waarin lang houdbare producten 
verzameld kunnen worden. De meeste behoefte is er aan blikken knakworst, blikken ragout, 

blikjes leverpastei, koffie, blikken soep en potten groenten, maar een houdbare kersttraktatie of 

een fles ranja is ook van harte welkom (pasta’s en rijst zijn er meer dan genoeg). 

Heeft u wat over? Houdt het apart en geef het uw kind vanaf 10 december a.u.b. mee zodat het 
ten goede komt aan hen die dat nodig hebben. 

Kringloopwinkel Oss zal bij elk pakket dat gemaakt kan worden een speelgoedje/ spelletje/ knuffel 
en sfeermakertje sponsoren. 
Meer informatie over "Eten over regio Oss" in het volgend 't Elzend en op facebook: 
https://www.facebook.com/groups/etenoveross 
 
Ouderhulplijsten 
Hieronder staan nogmaals de linken naar de ouderhulplijsten:  
 Overblijven  
 Versieren / Helpende handen  
 Hoofdluiscontrole  
 Carnaval  
 Bingo avond  
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE MR 
 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel 
onderwerpen die met school te maken hebben. De MR geeft instemming met en advies over 
allerlei zaken die de school aangaan. De afgelopen vergaderingen hebben we onder andere de 
volgende zaken behandeld: 

·         de opzet van de begroting, de MR heeft de opzet goedgekeurd; 
·         het schoolplan; 
·         de schoolkalender en schoolgids; 

Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten? Of wilt u gewoon eens 
een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een email: mr.msbselzeneind@saamscholen.nl of 
spreek één van de MR-leden aan. 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam, Frank, Erik, Esther S., Esther v. M. en Maria 

 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNDFGMUxTNVpTRU5UME4xOUFXT1FOV0NITC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUMzBPQlJVVkZSVVRBOFVaTlNRVVpFU0dFOS4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
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Afgelopen weken hebben alle groepen een bezoek gebracht aan Slowcare. Prachtig om te zien hoe 
kinderen dit oppakken en enthousiast zijn om vaker activiteiten samen uit te voeren met de 
bewoners. 
 

 
 
Iedere week vinden er op school ook activiteiten plaats (per klas).  


