
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 26 februari 2019 
 ALGEMEEN 

 
Fijne carnavals- of voorjaarsvakantie! 

We zien iedereen graag weer fris en fruitig 
terug op maandag 11 maart. 

. 
 
 
 
 
 
Informatieavond 13 maart gaat niet door 
In verband met de ouder- en driehoeksgesprekken in de week van 11 maart hebben wij, in 
overleg met de MR en OR, besloten om de informatieavond van woensdag 13 maart niet door te 
laten gaan.  
 
SAAM&vatting 
In een aparte bijlage ontvangt u de SAAM&vatting van de 2e helft 2018. Een A4 met op 
hoofdlijnen een samenvatting van ontwikkelingen in ons onderwijs.  
 

Tiny Forest in Oss! 

Wat is een Tiny Forest? 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. 

Waar het via de bekende bosbouwmethodes vaak jaren duurt om volwaardige bossen aan te 

leggen, zorgt de bijzondere plantmethode bij een Tiny Forest ervoor dat bomen snel groeien en 

dus snel zichtbaar resultaat wordt geboekt. Een Tiny Forest is een prettige plek voor vlinders, 

vogels, bijen en andere kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het 

buitenlokaal van een Tiny Forest over de Nederlandse natuur en buurtbewoners krijgen de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Meer informatie over Tiny 

Forest is terug te vinden via www.ivn.nl/tinyforest 

Wat gaan we doen? 

Met de kinderen van groep 5/6 en groep 7/8 gaan we maandag 11 maart 2019 een Tiny Forest 

aanplanten bij kinderboerderij de Elzenhoek. Vooraf werden de leerlingen al betrokken bij dit 

project, een aantal van hen mocht zelfs meedenken in de ontwerpfase! In februari hebben de 

groepen gastlessen gekregen vanuit IVN om hen voor te bereiden op de plantdag.  

Natuurlijk bent u op maandag 11 maart ook van harte welkom! Hieronder ziet u de tijden waarop 

de verschillende klassen bij het Tiny Forest actief zullen zijn; 

9.45 – 10.45 uur: MBD en MBF 

11.00 – 12.00 uur: MBE en BBA 

13.00 – 14.15 uur: BBB en BBC 

Het is fijn als de kinderen kleding en schoenen dragen die vies mogen worden. Ook bij slecht weer 

gaat het gewoon door, dus eventueel zijn laarzen wel een goed idee… 

 

                    

‘t elzend 
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Pers 

Er zal door de pers aandacht worden geschonken aan dit project. Het kan zijn dat er foto’s en/of 

filmpjes gepubliceerd worden. Hebt u er bezwaar tegen als uw kind hierop staat, neem dan voor 

11 maart contact op met de school.  

 
Carnaval 
 

  
Vrijdag 1 maart is het carnaval op school. De kinderen mogen dan verkleed naar school 
komen. We gaan er samen een leuke en gezellige dag van maken.  
  
‘s Morgens komen de kinderen gewoon in de klas. Daar is een modeshow, zodat ze iedereen 
kunnen laten zien hoe mooi ze zijn verkleed. Daarna gaat de hele school naar de gymzaal. De 
Prins ..?? en Prinses …?? worden onthuld. Zij krijgen voor één dag de sleutel van de school. 
Dan kan het feest echt beginnen! Er zijn allerlei activiteiten voor de kinderen bedacht en 
uitgewerkt.  
Tussendoor is er voor de kinderen tijd om hun zelf meegebrachte fruit te eten, en later ook hun 
eigen lunch.  
  

 

  
Om het feest goed te laten verlopen, vragen wij u om confetti en spuitbussen thuis te laten. 
Natuurlijk zijn de gewone serpentines wel toegestaan. Daarnaast zijn de ridders, ninja's, 
cowboys en indianen veel gezelliger zonder plastic zwaarden en pistolen. Laat die ook maar thuis, 
want die kunnen alleen maar kwijtraken.   
  
De hulpouders voor het spellencircuit (onder- en middenbouw) en het spel van de bovenbouw 
mogen om 10.00 uur op school komen. Ze krijgen onder het genot van koffie of thee uitleg van de 
spelletjes. De spelletjes beginnen om 10.15 uur.   
Laat het feest nu maar beginnen!   
Wij wensen jullie alvast veel plezier op deze knotsgekke dag.   
Namens de werkgroep Carnaval 
 
Informatiemap Speel-o-theek 
Om meer ouders/verzorgers kennis te laten maken met De Speel-o-theek, zal er in de week van  
11-15 maart een informatiemap van Speel-o-theek Oss ter inzage liggen in de aula van school. 
Neemt u vooral een kijkje! 
Speel-o-theek Oss, Palestrinastraat 6, 5344AA Oss, 06 14 34 24 16 (tijdens openingstijden) 
www.speelotheekoss.nl, Facebook: Speelotheek Oss 

 
Verkeerstuin op Montessorischool Elzeneind 
Vrijdag 29 maart is er weer de verkeerstuin!  
De kinderen uit de groepen MBD, MBE, MBF, BBA, BBB en BBC moeten hun fiets meenemen naar 
school. Zij zullen deelnemen aan het fietsbehendigheidsparcours.  
 

http://www.speelotheekoss.nl/
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De kinderen uit de groepen OBA, OBB, OBC, OMB, MBA, MBB en MBC mogen hun fiets 
meenemen, maar een driewieler of step mag natuurlijk ook. Zij zullen deelnemen aan het 
verkeersplein. 
 
Hulpouders 
Via de ouderhulplijsten hebben een aantal ouders zich opgegeven om te komen helpen. Mocht u 
het leuk vinden om toch nog te komen helpen dan kunt u zich alsnog opgeven bij 
claudiavanbalveren@saamscholen.nl of blanchedriessen@hotmail.com (0629037458). 
Opgeven kan tot en met vrijdag 1 maart. 
 
Verkeersplein  
Het verkeersplein laat kinderen op een leuke manier kennismaken met de verkeersregels. Door 
met een fiets, step of driewieler het parcours te rijden, kunnen de kinderen allerlei 
verkeerssituaties en verkeersregels oefenen, zoals het nemen van rotondes, wegversmallingen en 
het verlenen van voorrang. 
 
Fietsbehendigheidsparcours 
Het fietsbehendigheidsparcours omvat diverse oefeningen die al fietsend gedaan moeten worden. 
De oefeningen sluiten aan bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de oefeningen te doen, 
merken leerlingen of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets. Vertrouwd zijn met je fiets 
vergroot je veiligheid in het verkeer. 
 
Fiets parkeren: de fietsen mogen in de fietsenstalling naast de gymzaal geplaatst worden bij het 
bordje met de naam van de betreffende klas.  
 
Fietsverlichtingscontrole 
Aansluitend aan de verkeerstuin organiseren wij van 14.30 uur tot 15.00 uur een fietscontrole voor 
de kinderen die hun fiets willen controleren. Dit is dus niet verplicht! Dit controleren vindt plaats 
op het plein bij de hoofdingang. Er zal een juf aanwezig zijn om samen met de kinderen hun fiets 
te controleren. Mocht je het als ouder leuk vinden om hier ook bij aanwezig te zijn en te helpen 
met de fietscontroles, geef je dan op bij claudiavanbalveren@saamscholen.nl of 
blanchedriessen@hotmail.com (0629037458). Opgeven kan tot en met vrijdag 1 maart. 
 
Nieuws uit het Crealab  
Voor de bovenbouw hebben we de weken na de vakantie het volgende nodig:  

 lege, schone, droge flessen van wasmiddel (liefst met handvat)  
 lege, schone, droge 2 literflessen van de melk. (o.a. Aldi-melk)  
 lege chips-zakken groot en klein 
 kleurige plasticzakken  
 gekleurde stoffen waar repen van geknipt/gescheurd kunnen worden. Oude T-shirts  

met vrolijke print zijn ook welkom.  
 schone conservenblikjes  
 binnenbanden van de fiets  
 fietswielen zonder banden  
 Schone Yoghurtbakjes, kwark, Danoontje en dergelijke   
 Lege schone flessen met spuitmond   
 Tandwielen (uit oude klokken of speelgoed bijv.)  
 Kapotte toetsenborden  
 Bijzondere onderdelen  
 Oude brillen  
 Springveren  
 Oud bestek  
 Plastic vorken en lepels  
 Plastic waterflesjes, schone miniflesjes van appelsap of fruitshoot   
 Materiaal waar we bij het thema recycling mee kunnen knutselen. Denk breed!  

  

mailto:claudiavanbalveren@saamscholen.nl
mailto:blanchedriessen@hotmail.com
mailto:claudiavanbalveren@saamscholen.nl
mailto:blanchedriessen@hotmail.com
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Sparen jullie mee? Alleen schoon en droog materiaal aanleveren in een tas. Vanaf week 13 hebben 
we voor meer dan 70 kinderen materiaal nodig.  
  
Algemeen: 
Voor de dozen met materiaal voor creatieve doeleinden zoeken we:  

 kurken  
 plastic doppen  
 bierdoppen  
 resten elektriciteitspijp, buigbare buizen  
 grijze isolatiebuizen  
 het ribbelpapier uit beschuitrollen en pakjes koekjes  
 eierdozen  
 elektriciteitsdraad (alle kleuren, maar zwart is favoriet)  
 knopen  
 kralen  
 afval van bedrijven waar veilig mee geknutseld kan worden (doosjes, bakjes, potjes,  
     stansmateriaal, rasters van reageerbuisjes, enz.)  
 veertjes, stukken boa  
 kant  
 witte of gekleurde tegels (mozaïeken)   

  

Wie kan ons helpen aan lange buigzame takken/twijgen zoals van 
knotwilgen? Ook een aantal bamboestokken is welkom. Het is voor een project waar 
we gaan bouwen met takken en dit combineren met repen stof (weven en 
verbinden). Hiervoor zijn ook de fietswielen zonder banden.  
 

------------------------------------------------------------------- 
 

BINGOAVOND 

 
 
 
 
 
 

 
 

VRIJDAG 22 MAART 
 

Op vrijdag 22 maart is het weer tijd voor onze gezellige Bingoavond! 
Alle groepen beginnen om 18:00 uur en we zijn klaar om 19:30 uur 

Plaatjes BINGO voor groep 1 t/m 4 en Cijfer BINGO voor de groepen 5 t/m 8. 
 

De kaartjes kosten € 2,50 voor 3 ronden 
 

LET OP: de kaartverkoop vindt plaats op onderstaande data in de aula: 
                                                 Woensdag 13 maart : 8.30 – 8.45 uur 
                                                 Woensdag 13 maart : 12.00 – 12.30 uur    
                                                 Maandag 18 maart : 8.30 – 8.45 uur 
                                                 Dinsdag 19 maart : 8.30 – 8.45 uur 
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Neem zélf een stift of een pen mee zodat je de plaatjes of nummertjes kan wegstrepen. 
 

Wij zorgen voor wat lekkers en wat te drinken. Zijn er allergieën? Laat het ons weten! 
 

Heb je BINGO dan heb je PRIJS. Voor elke leeftijd leuke prijzen! 
Van puzzels, knutsel spullen tot aan cadeaubonnen! 

Ook aan de kinderen die geen prijs hebben gewonnen wordt gedacht. 
 

KOM GEZELLIG NAAR DE BINGOAVOND OP VRIJDAG 22 MAART ! 
 

De kinderen dienen binnen opgehaald te worden, we laten de kinderen niet zelf naar buiten gaan. 
  

 
 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

 
Project ziek en gezond 
We blikken nog kort even terug op het vorige project, ziek en gezond. Wij hebben tijdens dat 
project een bezoek gehad van de moeder van Annemijn de Ridder (OMB). Zij is tandarts en heeft 
ons op interactieve wijze meer verteld over het beroep van tandarts! De kinderen mochten zelfs 
plaatsnemen in de tandartsstoel. Als verrassing kregen de kinderen nog een tandenborstel en 
tandpasta cadeau! Hartelijk dank voor het leuke bezoek! 
 
Tijdens het project hebben we ook bezoek gehad van het Rode Kruis. Zij hebben ons meer verteld 
over de ambulance en we mochten ook een kijkje nemen in de ambulance!  
 

      
 
Project eten en drinken 
Het zit er al weer bijna op… project eten en drinken. Tijdens het project zijn we ons gaan 
verdiepen in het restaurant. Wie werken er in een restaurant? Wat kun je in een restaurant doen? 
Dit zijn vragen die we zijn gaan onderzoeken. In elke klas is er een leuk restaurant ontstaan en de 
kinderen hebben de rol van ober, serveerster, gast of chef-kok aangenomen! Wat een leuk thema. 
Als afsluiter is er in OBA zelfs een pannenkoekenfeestje geweest!  
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Even voorstellen... de stagiaire van OBB! 

 

                                                      Naam: 
                                                           Esmee Roelofs 

                                                     Studie: 
-                     Ik neem deel aan de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3/4 leerjaar 1. 

  Als mens ben ik: 
                                              Enthousiast, Betrokken, Geduldig 

                   Mijn passie buiten school/ stage & werk: 
                                        Zonvakanties, Leuk dingen doen met vrienden, Fitness. 

Woonplaats: 
                                             Ik woon samen met mijn ouders, broer & hondje in Oss. 

 
 
 
Carnaval vrijdag 1 maart 
Aanstaande vrijdag is het weer zover! Dan barst het carnavalsfeest los op Elzengein! De kinderen 
mogen die dag verkleed naar school komen.  De confetti en spuitbussen blijven thuis en we 
vragen u de kinderen zo min mogelijk accessoires mee te geven (denk hierbij aan toverstafjes, 
tassen en losse spullen). Deze raken de kinderen namelijk snel kwijt.  
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 
Project Wanneer was dat? 
Het zit er al weer bijna op. Een super leuk project over dino’s, ridders en kastelen, de tijd van de 
oma’s en opa’s en over de piraten. Toen het op een vrijdagmiddag erg lekker weer was, hebben 
we besloten om oud-Hollandse spelletjes te spelen. Kloslopen, knikkeren en hinkelen waren een 
aantal van de spelletjes die we buiten hebben uitgevoerd. Het was een hele leuke en zonnige 
middag. Hieronder een sfeerimpressie: 
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Alles in -1 thema: Hoe werkt het? 
Na de vakantie starten we met een nieuw thema: Hoe werkt het?  
Dit is een thema in het domein techniek. We leren wat techniek 
is, over hefbomen, katrollen, veren, tandwielen, technische 
beroepen als loodgieter, automonteur, bouwvakker en 
ontwerper. Maar ook leren we over de fiets en de brandweer. We 
leren onderzoeksvragen stellen. Ook kijken we samen naar 
bouwen en gebouwen en we leren over uitvinders en 
uitvindingen die ons leven hebben veranderd.  
Tijdens het vorige thema hebben een aantal kinderen verteld 
over apparaten van vroeger. In dit thema willen we een beroep 
doen op u. Heeft u een technisch beroep, weet u veel over 
fietsbanden plakken, of iets dergelijks? Misschien kunt u iets 
laten zien! Het zou leuk zijn als u daarover zou willen vertellen 
en laten zien aan de kinderen. Geef dit dan door aan de 
leerkracht van uw kind! 
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 
 
Rekenen: 
Groep 3: 
Deze maand leert uw kind: 
 aftrekken tot 20, zoals 12 − 4 

 optellen tot 20, zoals 4 + 8 

 richting bepalen 

 routes tekenen 

Tips voor thuis: 
 Oefen met de getallenlijn door een getal tot 30 in uw hoofd te nemen dat geraden moet 

worden. Uw kind stelt vragen waar u alleen met ja of nee op mag antwoorden. Hoe snel 

lukt het om het getal te raden? Draai de rollen ook eens om. 

 Oefen het rekenen naar de 10 door een getal tussen de 10 en 20 te noemen. Hoeveel moet 

je eraf halen om weer op 10 te komen? Doe samen met uw kind dat aantal sprongen. 

Bijvoorbeeld: Van 14 moet 4 af om weer op 10 te komen. Samen met uw kind doet u 4 

sprongen. 

 Oefen met richtingen door te benoemen welke kant u op gaat bij het lopen, autorijden of 

fietsen (links, rechts, rechtdoor). Kan uw kind dat ook zelf?  
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Groep 4: 

Deze maand leert uw kind: 
 De tafels van 4 en 8 

 Rekenen met minuten en bepalen van tijdsduur 

 Kinderen leren hoeveel minuten er in een uur, half uur en kwartier zitten. Ze leren tijdsduur 

berekenen met behulp van een tijdbalk.  

 

 
 
Tips voor thuis: 
 Oefen de tafel van 4 door het aantal (kwartet)kaarten te tellen. Tel met sprongen van 4. 

Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende aantallen kaarten. Lukt het ook 

om direct de tafelsom te bedenken? Controleer het antwoord door het aantal kaarten te 

tellen. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen? 

 Oefen de tafel van 8 door te tellen met sprongen van 8. Gooi bij elke nieuwe sprong van 8 

een bal over. Bijvoorbeeld: Het spel begint bij 0, de eerste die de bal vangt zegt ‘8’, de 

volgende die de bal vangt zegt ‘16’, en zo verder totdat de 80 is bereikt. Herhaal het spel 

met sprongen van 2 en 4.  Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen? 

 Oefen met het berekenen van tijdsduur door samen te bekijken hoelang een bepaalde 

activiteit duurt. Bijvoorbeeld: sporten, eten, een tv-programma kijken of spelen. 

 

 
 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 

 
Aanmelden VO groep 8 
Deze week is het zover! Op woensdag 27 en donderdag 28 februari zijn de aanmelddagen in 
Oss voor het voortgezet onderwijs. Op de desbetreffende website van de scholen in de omgeving 
kunt u de precieze tijden voor het aanmelden vinden. We zetten voor u een aantal belangrijke 
punten op een rij: 

- Ter voorbereiding op het aanmelden op de school naar keuze dient u een online 
aanmeldformulier in te vullen voor uw kind. U vindt dit formulier op http://aanmelden.oss-
vo.nl. 

- Het compleet ingevulde aanmeldingsformulier dient u te printen, te ondertekenen en mee 
te nemen naar de school naar keuze tijdens één van de aanmelddagen. Indien u uw kind 
aanmeldt buiten de aanmeldperiode om, neemt u deze ondertekende formulieren ook mee 
naar de betreffende school.  

- Bij het aanmelden moet u ook de volgende documenten meenemen: 
 Advies en aanvullende kenmerken (AAK) 
 Opvatting van de ouder(s)/verzorger(s) over het overdrachtsdossier (bovenstaande 

twee formulieren heeft u van ons gekregen) 

http://aanmelden.oss-vo.nl/
http://aanmelden.oss-vo.nl/
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 Een geldig identificatiebewijs van uw kind (heeft u dit niet dan voldoet een 

uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA)) 
 Indien aanwezig: onderzoeksverslagen en diagnoses van uw kind. 

- Meer en uitgebreide info vindt u ook op http://aanmelden.oss-vo.nl   
 
Tweede verslag groep 8 
Groep 8 heeft een primeur! Vanaf dit schooljaar vullen de leerlingen van groep 8, onder 
begeleiding van de leerkracht, hun tweede verslag zelf in. Waarom maken wij vanaf dit schooljaar 
deze keuze? We lopen er als bovenbouw al enkele jaren tegenaan dat het tweede rapport voor de 
groep 8 leerlingen als ondergeschikt wordt ervaren. Dit omdat ze kort daarvoor het AAK 
(adviesrapport), met definitief advies en gesprek hebben gehad. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelf leren reflecteren op hun ontwikkeling op school, op 
gebied van werkhouding, sociaal-emotioneel en resultaten. Dit doen wij door hen, na het 
adviesgesprek, zelf hun tweede rapport te laten invullen. Dit past goed binnen ons montessori-
onderwijs (“Leer mij het zelf te doen”). Het is een mooie ervaring voor de kinderen om zichzelf te 
beoordelen. De leerkracht neemt het ingevulde rapport met het kind in kwestie door en schrijft 
daar een reactie op. Afgelopen week hebben de leerlingen de rapporten ingevuld en dat is goed 
bevallen. Hun rapporten gaan, net als die van de andere kinderen op school, op donderdag mee 
naar huis.  
 
Verkeer groep 7 
Ook voor groep 7 komen er spannende tijden aan. We gaan ons namelijk voorbereiden op het 
theoretische en praktisch verkeersexamen. In de klas zullen we zeer binnenkort gaan starten met 
wekelijke lessen, waarbij we aandacht besteden aan het leren van de verkeersregels en ons gaan 
voorbereiden op het theoretisch verkeersexamen. Dat vindt dit jaar plaats op 4 april 2019. Op 
een nog nader te bepalen datum leggen de kinderen van groep 7 het praktisch verkeersexamen 
af. Zodra deze datum bekend is, zullen wij deze met u communiceren. Nadere informatie volgt 
zeer zeker nog. Neem ook vast eens een kijkje op de website examen.vvn.nl.  
 
Alles-Apart en Alles-in-1 
Deze week werken we aan hoofdstuk 9 van Alles-Apart. Na de vakantie starten we met ons 
nieuwe thema: Milieu en Kringloop. Er komen ook weer een aantal activiteiten aan dit mooi binnen 
dit thema passen: 

- Landelijke opschoondag. In de week van 11 t/m 18 maart gaan we per klas een middag 
afval prikken in de wijk, als onderdeel van de Landelijke Opschoondag van de gemeente 
Oss. De materialen krijgen wij hiervoor gesponsord! 

- Tiny Forest aanplantdag. Onze school is al een tijdje actief betrokken bij de 
ontwikkeling van een Tiny Forest in het park bij NME de Elzenhoek. De groep 5-6 en 7-8 
mogen ook deelnemen aan de aanplantdag van dit bos. Deze dag vindt plaats op 
maandag 11 maart (meteen na de vakantie). Het is belangrijk dat de leerlingen die dag 
oude kleren en schoenen aan hebben/bij zich hebben, omdat ze waarschijnlijk wel vies 
worden bij het planten van de bomen en planten. Kijk voor informatie ook eens op 
http://www.ivn.nl/tinyforest . 

 
Pannenkoekendag groep 8 
Op vrijdag 5 april doet groep 8 mee aan de nationale Pannenkoekendag. Op de nationale 
Pannenkoekendag bakken leerlingen door heel het land pannenkoeken voor ouderen in de buurt. 
Onze groep 8 leerlingen gaan dit dus ook doen, onder leiding van juf Bregje en met hulp van 
ouders. Zij zullen dit doen van 9:15u tot 14:30u, bij zorginstelling Corte Foort. We zoeken nog 
ouders die daarbij kunnen en willen begeleiden! Vorig schooljaar was het een groot succes, dus 
we hebben er zin in! 
 
Ter voorbereiding op het bezoek komen op 19 maart een aantal werknemers van Corte Foort in de 
bovenbouwklassen uitleg geven over dementie, zodat de leerlingen van groep 8 enigszins weten 
wat zij kunnen verwachten.  

http://aanmelden.oss-vo.nl/
http://www.ivn.nl/tinyforest
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Cito-gala groep 8 
Namens de organisatie van het Cito-gala het volgende bericht: 
 
Beste basisschool,   
 
Niet alleen examenkandidaten van de middelbare school, ook aanstaande brugklassers vieren het 
afscheid van hun huidige school met een chique gala, het CitoGala! Inmiddels is de organisatie van 
het evenement druk bezig met de voorbereidingen van het Citogala op zaterdag 25 mei bij het 
Lokaal in Oss.   
 
Tijdens het Citogala kunnen de scholieren afscheid nemen van hun huidige klasgenoten, maar ook 
direct kennis maken met nieuwe klasgenoten. Alle aanwezigen ontvangen vooraf een gekleurd 
polsbandje welke ze dragen op de avond zelf. Aan de hand van de kleur van het polsbandje 
kunnen de scholieren elkaar opzoeken en leren kennen.   
 
Kaarten kunnen vanaf zaterdag 23 maart 10.00 uur gekocht worden via onze website en kosten 
10 euro per stuk. Dit is inclusief twee consumpties en een glaasje kinderchampagne bij aankomst. 
Kaarten kunnen alleen individueel gekocht worden.  
 
Er zijn 575 kaarten beschikbaar en het motto geldt op = op.   
 
Uitgangspunten van het CitoGala  
 

- Tijdens het CitoGala is er continue toezicht bij zowel de ingang als de uitgang en in de zaal. 
Scholieren die binnen zijn mogen niet meer naar buiten zonder begeleiding van zijn of haar 
ouders  

- Uiteraard wordt er geen alcohol of alcoholvrije dranken geschonken. De vrijwilligers die 
aanwezig zijn bij het CitoGala drinken geen alcohol.  Er is een uitstekende verstandhouding 
met de gemeente Oss en de lokale politie. Van de gemeente Oss is er toestemming om het 
evenement te organiseren.   

 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
 
Stichting Jongerensoos The Final Touch organiseert:  

 
JEUGDCARNAVAL 2019 

 
Alle kinderen die op een basisschool zitten uit Oss zijn welkom om het carnaval mee te vieren in 
de unit van Kindervakantiewerk Oss-Zuid. 
Wij zijn geopend op vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart, maandag 4 maart en dinsdag 5 maart;  
iedere avond van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
Zondag 3 maart hebben we een uitrustdag, dus dan zijn we gesloten. 
 
Tijdens de avonden mogen kinderen NIET naar buiten!!! 
De entree is € 1,50 per avond. 
Je kunt ook een 4-avonden kaart kopen voor € 4,00. 
 
De unit van KVW vind je in de kloosterstraat 11 nabij v.v. Cito. 
 
Wilt U meer informatie of hebt U interesse om vrijwilliger te worden, dan kunt U contact opnemen 
met The Final Touch, Ferry Vullings, 06-20010645  
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