
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      Oss, 23 januari 2018 
 ALGEMEEN 
 

Koffie-ochtend woensdag 24 januari gaat niet door 
Omdat de gastspreker van de koffie-ochtend verhinderd is, gaat deze bijeenkomst morgen niet 
door. Er wordt nog een andere datum geprikt.  
 
Intekenen ouder- en driehoeksgesprekken: 
Vanaf vrijdag 2 februari t/m 8 februari heeft u de mogelijkheid om in te tekenen voor de 
oudergesprekken (groep 1 en 2) en driehoeksgesprekken (groepen 3 t/m 7) in de aula. Op vrijdag 
23 februari ontvangt u bij het rapportverslag de definitieve uitnodiging voor deze gesprekken.  
Adviesgesprekken groep 8 worden in de week van 5 t/m 8 februari gevoerd. Ouders hebben 
hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen.  
 
Welkom tijdens onze bezoekochtenden!  
We vinden het (weer) een eer om u als ouder/verzorger te mogen begroeten tijdens de 
bezoekochtend op vrijdag 2 februari van dit schooljaar! 
We willen u een kijkje geven in onze Montessori’keuken’ vandaar dat u via deze weg een 
persoonlijke uitnodiging van ons ontvangt. 
U bent welkom om hier op 2 februari van 8.30u – 9.30u gebruik van te maken. 
Om teleurstelling bij uw kind te voorkomen, is het verstandig om vooraf bij uw kind aan te geven 
of u wel/niet een bezoek komt brengen in de klas. 
Door het jaar heen vinden er op meerdere ochtenden door de week bezoekochtenden plaats. Zo 
krijgt iedereen de gelegenheid om minimaal 1x op bezoek te komen in de groep. 
  
Noteer de data van deze mooie bezoekmomenten alvast in uw agenda: 

 vrijdag 2 februari 
 maandag 26 maart 
 donderdag 24 mei 
 dinsdag 12 juni 

 
U bezoekt ons graag en ..........wij én de kinderen ontvangen u graag! Voel u zeker welkom om te 
komen kijken (en deel te nemen)! 
 
Gevonden voorwerpen 
 
  
          

Er zijn weer heel veel gevonden voorwerpen! De bakken 
     puilen uit van de jassen, vesten, schoenen, lunchtrommels, 
     etc. Bent u spullen van uw kind(eren) kwijt, kom dan even 

kijken in de aula. Tot vrijdag liggen alle spullen daar    
uitgestald. Voor de spullen die niet opgehaald worden, zal 
daarna een andere bestemming gezocht worden.  

 
 
 

 

                    

‘t elzend 
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Maandag 19 februari: vrije dag  
De maandag na de carnavalsvakantie, 19 februari, is voor de leerlingen een vrije dag.  
 
Carnaval  
Vrijdag 9 februari 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 iedereen kan laten zien hoe mooi ze zijn verkleed. Daarna gaat de hele school 
naar de gymzaal. De Prins ..?? en Prinses …?? worden onthuld. Samen met hun wijze Raad van 12 
krijgen zij voor één dag de sleutel van de school. Dan kan het feest echt beginnen! We gaan even 
gezellig hossen.  
Daarna gaan de kinderen terug in de klas. Ze krijgen in de klas uitleg over het vervolg van de 
ochtend, daarna gaan de kinderen even buiten spelen.  
 
Voor de onderbouw en de middenbouw is er een spellencircuit. De kinderen mogen zelf kiezen wat 
ze gaan doen. Bij alle activiteiten staan ouders om de kinderen te begeleiden. Na de spelletjes 
gaan de kinderen terug naar de klassen.  
 
De bovenbouw gaat na de pauze terug naar de gymzaal. Daar gaan ze met elkaar het 
bovenbouwspel spelen. De klassen strijden tegen elkaar. Na het spel gaan ze terug naar de 
klassen.  
 

In de klassen eten de kinderen hun zelf 
meegebrachte lunch op.  
 
’s Middags hebben we een liedjesfestival. De 
groepen 1/2 treden voor elkaar op.  
De groepen 3-8 doen dat ook. Ze zitten in de 
gymzaal. Elke klas verzorgt een optreden.  

 
Daarna mag elke klas zelf bepalen hoe ze de rest van de middag indelen. De kinderen sluiten de 
dag af in de eigen klas. Alaaf!!  
 
Helaas mogen er geen ouders aanwezig zijn bij ons liedjesfestival in de gymzaal. 
 
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 kwijt raken.  
 
De hulpouders voor de spellencircuit (onder- en middenbouw) en 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 starten om 10.15 uur.  
U krijgt nog een mail waar u zich mag melden voor de uitleg. Alvast bedankt voor uw hulp.  
 
Laat het feest nu maar beginnen!  
 
Wij wensen jullie alvast veel plezier op deze knotsgekke dag.  
 
Namens de werkgroep Carnaval 
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 MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD 
 
Allereerst willen wij natuurlijk iedereen een heel goed, gezellig, gezond en leerzaam 2018 wensen! 
Laten we er samen een geweldig jaar van maken!! 
  
Nieuwe voorzitter 
Helaas heeft Ingrid Janssen i.v.m. gezondheidsredenen moeten besluiten dat ze niet langer 
voorzitter van de ouderraad kan zijn. Wij bedanken Ingrid voor haar inzet. 
We hebben Elise Scharroo bereid gevonden om haar taak over te nemen. Zij is vanaf nu de 
nieuwe voorzitter van de ouderraad. 
  
Bedankbericht 
We kijken terug op een geslaagd kerstdiner. Met het eten wat over is, zijn 9 grote gezinnen blij 
gemaakt. Bedankt Cisca voor het coördineren hiervan. 
  
Voor het verzamelen en vervoeren van het eten wat over was, waren natuurlijk ook bakjes nodig. 
We waren hiervoor erg blij met de sponsoring van Kubus Ondersteuning. Amy en Joep bedankt!! 
  
De Luizenmoeder 
Een nieuwe serie op de zondag avond waar op het schoonplein over gesproken wordt. De een 
vindt het hilarisch, de ander kan er de humor niet van inzien. Gelukkig gaat het op 
Montessorischool Elzeneind toch net even wat anders. Onze ‘hoofd-luis’ is namelijk ook voorzitter 
van de OR ;) 
  
Maar wij zijn wel op zoek naar nieuwe luizenouders!! Enkele vaste nieuwe krachten, maar ook 
ouders die op oproepbasis benaderd kunnen worden op het moment dat enkele vaste ouders niet 
kunnen. 
  
Veel tijd kost het niet: iedere eerste woensdag na een vakantie, dus dat is 5x per jaar. Wil je 
helpen, stuur dan een mail naar ouderraadelzeneind@skbo.nl. Alvast bedankt!! 
  
Bingo avond – vrijdag 9 maart 
De voorbereidingen voor de bingo avond lopen goed, we hebben een enthousiaste werkgroep. 
We kunnen nog wat extra ouders gebruiken die die avond mee willen helpen. Heb je je nog niet 
aangemeld en wil je graag helpen, stuur dan even een mail naar ouderraadelzeneind@skbo.nl. 
  
We hopen dat er dit jaar weer veel kinderen meedoen met de bingo. Er zijn leuke prijsjes te 
winnen! 
  

BINGOAVOND 

 
 
 
 
 
 

 
 

VRIJDAG 9 MAART 
 

http://kubusondersteuning.nl/
mailto:ouderraadelzeneind@skbo.nl
mailto:ouderraadelzeneind@skbo.nl
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Op vrijdag 9 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 1/2 en 3 en Cijfer BINGO voor de groepen 4 t/m 8. 
 

De kaartjes kosten € 2,00 voor 3 ronden 
 

LET OP: de kaartverkoop vindt plaats op onderstaande data in de aula: 
Donderdag 1 maart  : 8.30 – 8.45 uur 
Maandag 5 maart  : 8.30 – 8.45 uur 
Woensdag 7 maart  : 8.30 – 8.45 uur 

  Woensdag 7 maart    :12.00 – 12.30 uur 
 

Neem zelf 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, knutselspullen tot aan cadeaubonnen! 
Ook aan de kinderen die geen prijs hebben gewonnen wordt gedacht. 

 
KOM GEZELLIG NAAR DE BINGOAVOND OP VRIJDAG 9 MAART ! 

 
Tijdens de Bingoavond worden foto’s gemaakt.  

De foto’s van de prijswinnaars kunnen door de sponsor op hun social media worden gebruikt.  
Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan ons doorgeven. 

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

 LEERLINGENRAAD 

                                             

Beste lezers, 
Ik ben Luuk en ik ga jullie wat vertellen over de leerlingenraad.                                      
Ik zit samen met Anne, Robin, Sterre, Amy, Gryts en Merel in de leerlingenraad. 
Wij praten over zaken die op school belangrijk zijn, bv wat we met het geld kunnen doen. Zo is 
bijvoorbeeld Eddy de robot af en toe op onze school. 
En wij zorgen dat iedereen het fijn heeft, zo kan iedereen ideeën geven aan ons en als het kan of 
leuk is kunnen wij het uitvoeren. 
Op 8 januari zijn Sterre en ik naar de opening van onze nieuwe stichting Saam geweest. We 
moesten een grote puzzel maken van het logo en we kregen een cakeje waar Saam opstond om 
het te vieren. En daarna gingen we terug naar school en toen had ik met een paar andere 
kinderen cakejes uit gedeeld voor de hele school. 
En zo gaat dat een beetje met de leerlingenraad. 
GR leerlingenraad 

 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Bibliotheekbezoek 
Fijn dat we met zoveel chauffeurs naar de bibliotheek hebben mogen rijden! Dank daarvoor! 
De kinderen hebben genoten van het biebbezoek! Weet u dat u uw kind gratis kan aanmelden om 
boeken te lenen bij de bibliotheek? Kinderen vinden het leuk om zelf te ‘lezen’ maar daarnaast is 
het ook leuk en leerzaam om zelf voor te lezen.. fijn voor het slapen gaan …oftewel op naar de 
bieb! 
  
Bezoekochtend…superleuk met soms hier en daar een traan.. 
We vragen u vriendelijk om vooraf thuis bij uw kind aan te geven of u wel of niet bij de 
bezoekochtend aanwezig kunt zijn. Dit om teleurstelling op de ochtend zelf te voorkomen.  
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Kinderen zien op zo’n ochtend andere ouders binnenkomen en verwachten dan ook dat hun 
papa/mama mee de klas in komt. Wanneer u moet werken of andere afspraken heeft staan, lukt 
dit natuurlijk niet. Het is fijn als u kind dit vooraf weet en u rustig afscheid kunt nemen zonder een 
verdrietig, teleurgesteld kind achter te moeten laten. 
   
Thema Kleding  
Mocht u een bepaald beroep uitoefenen waarbij bedrijfskleding nodig/aanwezig is, dan zouden we 
het zeer op prijs stellen als we deze bedrijfskleding zouden mogen lenen voor ons volgende 
project Kleding. 
Vanzelfsprekend zullen we hier zuinig mee omgaan. U kunt de bedrijfskleding (graag voorzien van 
naam) afgeven bij de leerkracht van uw kind. 
Dank alvast! 
 
Goedemorgen…..in een andere taal! 
We willen de kinderen (en onszelf ;-)) graag ‘goedemorgen’ in zoveel mogelijk talen leren. Mocht u 
in een andere of in uw eigen (buitenlandse) taal het woord ‘goedemorgen’ kennen, loop dan na 
schooltijd even bij de leerkracht van uw kind binnen. We nemen het woord graag in verschillende 
talen op via een voice-recorder zodat we de juiste uitspraak ook duidelijk en op de juiste manier 
kunnen horen en uitspreken. Leuk en leerzaam als u hierin aan wilt meewerken! 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 
 
Groep 3/4 
 
Leer mij zelf de school binnen te gaan  
De onderstaande tekst is ook te lezen op bladzijde 11 van onze informatiekalender.  
We merken dat nog veel kinderen niet zelfstandig naar binnen komen in de middenbouw, daarom 
deze reminder.  
“Brengen en halen 
Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren geopend. Kinderen kunnen via hun ‘eigen’ ingang de school in. Leer mij 
het zelf te doen betekent ook leer mij zelf de school binnen te gaan. Onze afspraak is daarom dat de 
kinderen vanaf groep 4 allemaal zelfstandig naar binnen gaan. De kinderen van groep 3 mogen door hun 
ouders naar de klas worden gebracht tot aan de herfstvakantie.  Zij kunnen dan meteen hun lokaal in, waar 
zij na het begroeten van de leerkracht meteen een werkje mogen kiezen. De hele school maakt deel uit van 
de leeromgeving van de kinderen. Dat geldt ook voor de gangen. Bij het ophalen vragen we u daarom om 
buiten te wachten tot uw kind naar u toe komt. Daarna bent u met uw kind opnieuw van harte welkom in de 
school, bijvoorbeeld om gemaakte werkjes te bewonderen, of een praatje te maken met de leerkracht.” 

 
Citotoetsen 
Vorige week is groep 3-4 begonnen met de Cito toetsen. We zijn gestart met Cito rekenen. Deze 
week is Cito spelling en tempotoets voor Rekenen aan de beurt. Ook zijn we gestart met de Avi en 
DMT toetsen voor lezen. Volgende week is er nog Cito begrijpend lezen voor groep 4. 
 
Alles-in-1 thema  
De groepen 3-4 zijn na de kerstvakantie begonnen met het nieuwe 
Alles-in-1 thema: Wanneer was dat? Dit is een geschiedenis thema. 
We leren over de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en 
piraten. De kinderen mogen materialen die passen binnen dit thema 
van huis meenemen (Playmobil, dino’s, lego, etc.).  
Tijdens het vorige thema hebben alle kinderen verteld over henzelf. 

In dit thema zullen we daarop voortborduren. Zittend op de 

vertelstoel vertellen de kinderen over een voorwerp van vroeger. Dit 

kan zijn een oude telefoon, floppy, oude munten, kroontjespen, 

oude klok, oud boek etc. Ze mogen dus een voorwerp meebrengen 

van vroeger. 
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In dit thema komen ook de dagen van de week en de maanden van het jaar aan bod. Ze kunnen 

dit thuis ook oefenen. 

Rekenen 

Volgende week start groep 3 en 4 met blok 5. 
Groep 3 leert  
   aftrekken tussen de 10 en de 20, zoals 17 − 2 
   optellen tot 20, zoals 8 + 5 
   gepast betalen met bedragen tot €20 
Tips voor thuis 
Oefen het rekenen naar de 10 door een spel met kaarten: gebruik een set speelkaarten zonder 

boer, vrouw, heer, aas en joker. Leg de kaarten op de kop en pak om de beurt een kaart. 
Hoeveel moet er bij om 10 te maken? Wie heeft aan het eind de meeste kaarten goed 
berekend? 

Oefen het rekenen met geld door te tellen hoeveel geld er in de spaarpot van uw kind zit? Welke 
verschillende munten zijn er? 

 
Groep 4 leert 
   de tafel van 3 
   figuren spiegelen en vergroten  
   optellen en aftrekken tot 100 
Tips voor thuis 
 Oefen de tafel van 3 door te tellen in sprongen van 3. Maak het moeilijker door de telrij op 

de zeggen en bij elk antwoord uit de tafel van 3 te klappen: 1, 2, 3(klap), 4, 5, 6(klap), 7, 
8, 9(klap), enz. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen? 

 Oefen het spiegelen door met gekleurde blokjes of legosteentje een mozaïek te leggen. 
Laat uw kind het spiegelbeeld leggen. Draai de rollen ook eens om. Lukt het ook om in een 
bouwwerk te spiegelen waarbij blokjes op elkaar mogen staan? Controleer eventueel met 
een spiegeltje. 

 Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en eenheden. Noem een getal, voor elk 
tiental maakt het kind een sprong, voor elke eenheid een stap. Bijvoorbeeld: u noemt 56, 
uw kind maakt 5 sprongen en doet 6 stappen. Draai de rollen ook eens om. 

 
Week van de poëzie 
Donderdag 25 januari start de week van de poëzie. In deze week besteden wij extra aandacht aan 

poëzie, de kunst van het dichten.  

 
Groep 5/6 
 
Citotoetsen 
Vanaf deze week (22 januari) starten de groepen 5/6 met de Citotoetsen. De kinderen starten op 
maandag en dinsdag met de Cito Spellingstoets. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag staat de Cito Rekentoets op het programma. 
Volgende week maandag en dinsdag gaan de kinderen van start 
met de Cito Begrijpend lezen. De rest van volgende week zal 
gebruikt worden voor eventuele uitloop. 
 
Alles-in-1 thema: Middeleeuwen 
De groepen 5/6 zijn na de kerstvakantie begonnen met het nieuwe 
Alles-in-1 thema de Middeleeuwen. Tijdens dit thema leren de 
kinderen over het leven in de Middeleeuwen en welke invloeden 
bijvoorbeeld de kerk had op het leven in deze tijd.  
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Week van de poëzie 
Donderdag 25 januari start de week van de poëzie. In deze week besteden wij extra aandacht aan 
poëzie, de kunst van het dichten. Zo wordt er in de ochtend een gedicht voorgedragen en 
besproken met de kinderen. Hier wordt ruimte gemaakt voor filosofische gesprekken in de klas. 
Kinderen worden tijdens deze week ook uitgedaagd om zelf gedichten te schrijven en deze voor te 
dragen aan de klas!     
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
OWKR-gesprekken groep 8 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 8 een briefje met de volgende informatie 
meegekregen: 
 
Van 5 t/m 8 februari zullen de gesprekken over de onderwijskundige rapporten op school 
plaatsvinden. Daarvoor zult u samen met uw zoon of dochter worden uitgenodigd. Graag horen 
wij van u welke dag en tijdstip -na schooltijd tot ca.17.00 uur- u het beste uitkomt. Graag uiterlijk 
maandag 22 januari per mail doorgeven aan de leerkracht van uw kind. De gesprekken duren ca. 
15 minuten. 
Als wij niets van u horen, zullen de leerkrachten een moment voor dit gesprek inplannen. 
 
We hebben tot op heden nog niet van alle ouders een reactie ontvangen. Graag krijgen wij deze 
zo spoedig mogelijk per mail, anders plannen wij, zoals bovenstaand vermeld, zelf een moment 
voor het gesprek.  
 
Herhaling: cito data 
Zoals in de vorige editie van ’t Elzend ook al is vermeld, zijn we momenteel druk bezig met het 
afnemen van de M-toetsen van het Cito. Vorige week hebben de kinderen toetsen van Begrijpend 
Lezen en Werkwoordspelling gemaakt. Deze week staat Rekenen-Wiskunde op het programma (3 
delen), begin volgende week maken zij nog Spelling (2 delen). We wensen onze kanjers nog veel 
succes deze dagen! 
 
Voorleeswedstrijd  
Vorige week heeft onze voorleeskampioen Alec (BBC) meegedaan aan de regionale ronde in de 
bibliotheek. Hij heeft daar gestreden tegen andere voorleeskampioenen van scholen uit Oss en 
omgeving. De beste twee jongens en meisjes gingen door naar de volgende ronde. Helaas heeft 
de jury besloten dat Alec niet door mocht. Ontzettend jammer, want de kinderen uit BBC (die de 
wedstrijd live gevolgd hebben) vonden Alec wel degelijk een winnaar! Alec, we zijn super trots op 
je en vinden jou een echte kanjer!! 
 
Aangepaste data eindtoets groep 8 
In verband met het afnemen van een nieuwe eindtoets voor groep 8, zijn de data waarop we dit 
doen iets aangepast. Oorspronkelijk stond de eindtoets op dinsdag 17, woensdag 18 en 
donderdag 19 april gepland. Dat is nu veranderd naar maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 
april 2018. We zullen dit half april nogmaals met u communiceren. 
 
Bezoek oud-leerlingen 
Afgelopen week hebben wij tot twee keer bezoek gehad van oud-leerlingen die iets kwamen 
vertellen over hun nieuwe middelbaren school. Op dinsdag zijn Anne-Flore, Marin, Mies, Sophie, 
Gaby, Daan, Thomas en Tony in de drie bovenbouwklassen geweest om iets te vertellen over het 
TBL. Afgelopen vrijdag heeft Manon verteld over haar ervaringen op het Karel de Grote College in 
Nijmegen – waar zij elke dag met de trein naartoe gaat. Super interessant om te horen allemaal, 
we zijn er zeker wijzer van geworden. Ook zijn er veel kinderen enthousiast geworden na de 
verhalen van deze oud-leerlingen. 
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Verkeersroute groep 7 
Van Theo Smits, projectleider van stichting VVN, kregen wij onderstaande informatie. Dit heeft 
betrekking op het praktisch verkeersexamen van groep 7, dat zij in april 2018 zullen afleggen:  
 
Geachte dames en heren, 
Omdat de oude vertrouwde route niet meer voldeed aan de eisen van het Praktisch 
Verkeersexamen, komt Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland volgend jaar met een geheel 
nieuwe route. Op de afbeelding hieronder ziet U alvast hoe deze er uit komt te zien. Nadere 
informatie over de route ontvangt U begin dit jaar. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 

                      WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                    Groep      Datum    Naam            Groep 

25-01  Annemijn de Ridder  OBB  07-02    Lynn Ariëns    OBC 
27-01  Luuk Reijnen    MBE  08-02    Ella v.d. Vorst    OBB 
28-01  Fadumo Abdullahi Aden MBD  11-02    Robín v.d. Berg    MBE 
30-01  Ryan Adriaanse   MBA  12-02    Jesse v. Balveren   BBB 
30-01  Asma Adoui   MBD  12-02    Tom Jagt    OBC 
30-01  Elise Kiers    MBF  13-02    Gennaro Latumarissa  BBC 
30-01  Tobias Zitter    BBB  14-02    Sam Hermans   OBB 
01-02  Pleun Rozie   MBA  16-02    Liam Niessen   OBB 
02-02  Raff Diters    BBA  17-02    Zoë v.d. Wetering    MBA 
02-02  Fenna Fransen  MBD  18-02    Andy Nuon    MBF 
02-02  Boas Spierings  OBA  18-02    Weronika Ruszkowska  BBB 
03-02  Tiano Ros   OBA  19-02    Ashley Lafleur   BBA 
04-02   Julian Zwanenberg  OBA  19-02    Leon Schipper   OBB 
06-02  Amber Niels    OBB  19-02    Robine Schipper   OBA 
07-02  Anne Lynn van Grol  MBB  20-02    Lente Houdijk    BBC 


