
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 20 november 2018 
 ALGEMEEN 

 
Hij komt, hij komt…..ook naar Montessorischool Elzeneind 
Afgelopen zaterdag is de Sint met zijn pieten aangekomen in 
Zaanstad. Het was wel even spannend, want de hoofdpiet 
was met de stoomboot richting Engeland gevaren. Hij was 
bang dat er niet genoeg water in de rivier zou staan en dat 
de stoomboot dus niet in Zaanstad aan kon komen. Gelukkig 
was Sinterklaas er op tijd bij en kon hij de boot weer 
omkeren. 
In eerdere jaren hebben wij op school het Sinterklaasjournaal 
gevolgd. Dit jaar hebben wij er, net als de afgelopen 2 jaar, 
voor gekozen een eigen verhaallijn te volgen. 
 
In de aula is een mooie paardenstal gemaakt. We denken dat deze voor Amerigo zal zijn.  
Op maandag hebben alle klassen van Stiekeme Piet een brief ontvangen, wellicht volgen er 
komende weken meer brieven van hem...... 
 
In deze eerste brief staat geschreven dat hij vindt dat Amerigo al wat ouder wordt. Misschien zal 
het goed zijn als we op zoek gaan naar een hulpje voor Amerigo. We zullen hier zeker meer van 
horen en de zoektocht blijven volgen. 
 
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 
maandag al getrokken. 
 
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze 
school. En wie weet heeft hij dan ook al het hulpje voor Amerigo bij zich.  
Er wordt op dit moment hard gewerkt om er voor de kinderen een leuke 
ochtend van te maken.  
De ouders die zich aangemeld hebben via de ouderhulplijst zijn intussen 
al benaderd of zij nog steeds kunnen helpen. 
Tegen de tijd dat we ook weten hoeveel ouders we nodig hebben, laten we deze ouders ook 
weten hoe laat zij op school verwacht worden. Zij krijgen dan verder uitleg. 
Als blijkt dat er toch nog meer ouderhulp nodig is, krijgt u nog bericht via de klassenouders. 
 
Vooral voor de jongere kinderen is dit een hele spannende tijd, zowel thuis als op school. Wij 
proberen op school toch zo veel mogelijk voor rust te zorgen. 
De komende tijd zullen de kinderen allemaal cadeautjes krijgen. Op donderdag 6 december 
zijn de kinderen een dag vrij en kunnen zij volop spelen met deze cadeaus. Het is daarom 
niet de bedoeling dat kinderen cadeaus mee naar school brengen; hier mogen ze thuis lekker 
mee spelen. Op vrijdag 7 december kunnen de kinderen dan op school nog wel vertellen wat zij 
gekregen hebben. Dan is ook alles van Sint alweer opgeruimd en de rust in school ook weer 
helemaal terug. Zo kunnen we dan alweer rustig toewerken naar de gezelligheid van kerst. 

 

                    

‘t elzend 
 



 2 

 
Vertrouwenspersoon 
Twee keer per jaar lopen de vertrouwenspersonen een kennismakingsrondje door de school om 
kenbaarheid te geven aan het begrip: Vertrouwenspersoon. Op woensdag 07-11-2018 hebben we 
dit gedaan. Thema van het rondje bij de groepen: 

 1-2: hebben we aandacht geschonken aan het leren “Nee” zeggen. 

 3-4: gebeurtenissen die je vanbinnen klein laten voelen zoals pesten, plagen aan de hand 
van baboeska’s. 

 5-6-7-8 hebben we het naar aanleiding van een filmpje gehad over groepsdruk en hoe 
belangrijk het is om ook tegen je vrienden en vriendinnen “Nee” te kunnen zeggen.  

Mocht u vragen hebben verwijzen we u naar de klachtenprocedure zoals op de kalender vermeld 
staat. 
Met vriendelijke groet, 
Esther Smulders  en Nancy Kusters 
 
De zwerfboekenkast 
Bij ons op school staat sinds oktober 2017, een mooie kinderzwerfboekenkast!  
Deze kast staat naast de kopieerruimte van meneer Ad. 
Misschien zijn niet alle ouders op de hoogte van het idee achter deze kast. Ik denk hierbij aan 
ouders die voor het eerst een kind in groep 1 hebben of ouders van zij-instromers, of wellicht is de 
zwerfkast bij sommige ouders even buiten beeld! Om die reden wil ik de zwerfkast weer even 
onder de aandacht brengen. 
Het is een fleurige kast vol met zwerfboeken die gelezen willen 
worden! 
Ze zijn niet van één kind, maar van alle kinderen! De zwerfboeken zijn 
voorzien van een zwerfboekensticker zodat ze door iedereen herkend 
kunnen worden.  
Wat is het principe van een zwerfboekenkast? Het idee erachter is 
heel eenvoudig: je kiest een zwerfboek, je neemt het mee, je leest 
het boek en als je het boek uit hebt, laat je het boek weer zwerven! 
Waar kun je de zwerfboeken laten zwerven?  
Je kunt het boek onderling ruilen, achterlaten in de wachtkamer van de tandarts, in een 
supermarkt, op een bankje in het park en nog veel meer. Ook kun je het boek natuurlijk weer 
terugplaatsen in de zwerfboekenkast op school. 
Zo wordt het voor kinderen nog gemakkelijker om boeken te vinden, te lezen en weer te laten 
zwerven. Op deze manier stimuleert Kinderzwerfboek lezen op een leuke en zeer laagdrempelige 
manier. Zo kunnen alle kinderen genieten van een goed boek. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk 
én leerzaam. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen! 
 
Heel veel “lees- en zwerfplezier”, met groet van de leesjuf! 
 
KIK 
Op dinsdag 11 december is er voor de ouders weer een KIK-moment (Kijken in de Klas). Tussen 
8.30 en 9.30 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren).  
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Intekenen kerstdiner 
Graag wijzen wij u erop dat de lijsten voor het kerstdiner bij de klassen hangen. Zoekt u met uw 
kind een gerecht uit om te maken voor het kerstdiner donderdag 20 december en vermeld u dit op 
de lijst? 

  
Reminder ouderbijdrage 
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Nog een reminder betreffende de ouderbijdrage. Wij hebben deze nog niet van alle kinderen 
mogen ontvangen. Kijkt u het nog even na. De bijdrage van € 37,50 per kind mag worden 
overgemaakt op NL86 ABNA 0535 5873 25 t.n.v. Stichting Ouderraad Elzeneind onder vermelding 
van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Graag per kind één overboeking. 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Hulp bij overblijven 
Omdat het buiten kouder en natter wordt, hierbij nogmaals een oproep voor meer hulp bij het 
overblijven. Graag willen wij ook de binnenactiviteiten weer aan kunnen bieden. Aanmelden s.v.p. 
aan Marjolijn (adm.) via algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl  

 

 
 MEDEDELINGEN VAN DE MR   
Wist u dat: 
- we op dinsdag 6 november weer een MR-vergadering 

hebben gehad; 
- een comité van de MR de begroting van school heeft 

bekeken en goedgekeurd; 
- u het jaarverslag op de website kunt vinden; 
- u de notulen voortaan ook op de website kunt 

vinden. 
 

Met groet, De MR 
 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW EN MIDDENBOUW 3-4 
 
 

Leesklas 

Op school oefenen de leerlingen van groep 3 met lezen, spelling en woordenschat op de computer 
op hun eigen niveau. Dit computerprogramma heet ‘Zoem de bij’. De kinderen doen het erg graag, 
ze zijn er razend op. Het is zo’n prachtige, leerzame en mooie software, de kinderen hebben niet 
eens in de gaten dat ze aan het oefenen zijn!   
Onze school heeft ook een abonnement op deze software voor thuis. Uw kind kan ook thuis 
oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. U heeft daarvoor een inlogcode 
ontvangen. Inmiddels hebben wij al enthousiaste reacties van de kinderen, over dit thuis oefenen, 
terug gehoord. Hartstikke fijn! 
Uit de administratie, de computer zelf houdt alles bij, blijkt echter dat de groep leerlingen die thuis 
oefent toch niet zo héél groot is en ………. dat is natuurlijk hartstikke jammer!  
Wij hopen dat nog veel meer kinderen mee gaan doen en dit oefenplezier ontdekken want ik kan 
het niet genoeg herhalen: ‘oefenen loont!’.  
Met groet, leerkrachten groep 3 en de leesjuf. 
 
Rekenen 
Groep 3: 
Deze maand leert uw kind: 
 optellen en aftrekken tot en met 10 
 optellen tussen de 10 en de 20, zoals 11 + 3 
 wegen met kilo 
Tips voor thuis 
 Oefen met de getallenlijn door het spelen van ‘ganzenbord’ of ‘slangen en ladders’. 
 Oefen met wegen door uw kind te laten helpen bij het koken of bakken. 
 
Groep 4: 
Deze maand leert uw kind: 
 De tafels van 5 en 1 
 Rekenen met lengte en inhoud 

mailto:algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl
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 Optellen en aftrekken met tientallen 
Tips voor thuis 
 Oefen de tafel van 5 door samen het aantal vingers en tenen te tellen van alle gezinsleden. 

Tel met sprongen van 5. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. Gebruik verschillende 
aantallen vingers en tenen. Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? Controleer 
het antwoord door het aantal vingers en tenen te tellen. Lukt het ook om samen de hele 
tafel op te zeggen? 

 Oefen de tafel van 1 door het aantal potloden te tellen. Bedenk de tafelsom die erbij hoort. 
Gebruik verschillende aantallen potloden. Lukt het ook om direct de tafelsom te bedenken? 
Controleer het antwoord door het aantal potloden te tellen. Lukt het ook om samen de 
hele tafel op te zeggen? 

 Oefen met inhoudsmaten door samen met uw kind te bekijken hoeveel dl water er in 
verschillende kopjes en glazen gaat. Gebruik hierbij een maatbeker.  

 Oefen het optellen en aftrekken door vanuit willekeurige getallen verder of terug te tellen 
met sprongen van 10. Bijvoorbeeld u noemt het getal 86, uw kind telt terug 76, 66, 56, 46, 
36, 26, 16, 6. Draai de rollen ook eens om. Speel met verschillende getallen en wissel het 
verder tellen en terugtellen af. 

 
Mededelingen: 

- De kinderen mogen geen cadeautjes meenemen op 7 december.  
- Tijdens de oudergesprekken kunnen jullie intekenen voor het kerstdiner. 
- Op 30 november is er een proeverij voor het project ‘Jij en ik’, we zoeken nog mensen die 

iets willen maken. Het is voor alle groepen 3-4. We gaan inventariseren hoeveel er 
gemaakt moet worden als we alle aanmeldingen binnen hebben. Dit kan nog tot uiterlijk 
vrijdag 23 november. 

- We hebben een Workshop ‘Scratch Junior’ gehad, dat was erg leuk en leerzaam. De 
kinderen kunnen verder gaan met de app, beschikbaar voor ipad en android tablet.  

- We hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek, dat was wederom leuk en leerzaam. 
We bedanken alle ouders die mee hebben gereden. Zonder jullie kunnen wij deze 
uitstapjes niet maken. 
 

 
 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 

 
Terugblik bezoek Museum voor Religieuze Kunst 
Afgelopen vrijdag hebben alle drie de bovenbouwklassen een bezoek gebracht aan het Udens 
Museum voor Religieuze Kunst. Daarbij bezochten ze de interactieve tentoonstelling ‘Feest! In de 
abdij’. Dit uitstapje paste perfect bij ons thema Geloof! De kinderen konden in groepjes spelletjes 
en interactieve opdrachten doen en leerden zo meer over het christendom, jodendom en de islam, 
drie van de vijf religies die we tijdens dit thema behandelen. Het busvervoer werd vanuit het 
museum geregeld. Helemaal top dus! 
 
Week van de mediawijsheid: MediaMasters! 
Deze week is het weer zo ver: de Week van de Mediawijsheid. Wij doen in de bovenbouw mee 
aan het spel MediaMasters.  
MediaMasters is een interactieve game voor groep 7 en 8 op het gebied van mediawijsheid. De 
game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid, ongeveer een uur per dag. 
Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast kunnen de leerlingen zowel 
in de klas als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te 
maken hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod kwamen 
waren sociale media, informatievaardigheden, programmeren en online samenwerken. Tijdens de 
opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en 
nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer. 
Een waar succes! 
 
Surprise 2018 
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Afgelopen maandag zijn in de bb-klassen weer de lootjes getrokken voor de Sinterklaas surprise! 
Wij dagen alle leerlingen uit om hun rijm-muts op te zetten en hun knutsel-broek aan te trekken 
en ervoor te zorgen dat ze het mooiste gedicht en de meest prachtige surprise maken van de hele 
bovenbouw! Op woensdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest in de klassen. Nog even de 
afspraken op een rij: 

- Je koopt voor +/- 3,- aan cadeautjes. 
- Je besteedt dit geld niet aan snoep, chips of koek (mag wel als aanvulling). 
- Je schrijft ZELF een gedicht van minimaal 8 regels. 
- Je maakt een surprise die passend is bij het kind voor wie je het maakt. 

Wij zien ernaar uit om jullie prachtige surprises te aanschouwen!! 
 
HERHAALD BERICHT: Techniek Promotie Lokaal Hooghuis Zuid 
We gaan in december naar het Techniek Promotie Lokaal van het Hooghuis Zuid. De tijden hiervan 
worden nog bepaald, het gaat waarschijnlijk om een ochtend. De kinderen dienen die dag op de 
fiets naar school te komen. Het gaat om de volgende data: 

- BBA 4 december 
- BBB 11 december 
- BBC 18 december 

Zodra er over de tijden meer bekend is, zullen we dit communiceren.  
 
Tentoonstelling projecten Geloof 
Tijdens het thema Geloof werken de kinderen in groepjes aan hun eigen projecten over één 
bepaalde religie. Denk aan Boeddha’s van klei, kwartetspellen over de islam en uitlegplaten over 
het jodendom. Die prachtige werken die worden gemaakt, moeten natuurlijk ook tentoongesteld 
worden! Graag willen wij de leerlingen de kans geven hun werk te presenteren aan elkaar, maar 
ook aan ouders en andere belangstellenden. We doen dit op vrijdagmiddag 14 december van 
14:00 uur tot 14:30 uur in de aula.  
Komt dat zien, komt dat zien! We zien al erg mooie projecten ontstaan en zijn dus heeeeeel 
benieuwd! Ook de kunstwerken uit het Crealab en de plusklas zullen tentoongesteld worden.  
 
Schaatsen bovenbouw 
Yes! Ook dit jaar mogen we weer gaan schaatsen op Winterland. We zijn ingeloot op woensdag 
19 december van 10:45 tot 12:00 uur. De kinderen dienen die dag op de fiets naar school te 
komen.  
De middag start met een stukje educatie en daarna hebben de kinderen tijd om lekker te 
schaatsen. Kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen deze meenemen. Kinderen zonder 
schaatsen, kunnen deze daar kosteloos lenen. Ouders, zin en tijd om mee te fietsen (en eventueel 
schaatsen)? Geef het even door bij de klassenouders of leerkracht! 
N.B. De kinderen mogen om 12:00 uur zelfstandig naar huis vanaf Winterland. Mee terug naar 
school fietsen mag natuurlijk ook ;-). 
 

 
          
 

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam            Groep 

21-11  Zoë Duffhues   MBB  04-12    Mikolaj Janiec   OBA 
26-11  Aarav Premchand  MBE  07-12    Nina Berklou   OBC 
26-11  Meera Premchand   MBE  08-12    Floris v. Klaveren    BBA 
28-11  Roqja Zafar    OMB  10-12    Ahmet Tas    OBC 
28-11  Emma v. Helvoort  MBA  10-12    Liam Persijn    BBB 
28-11  Milou v. Helvoort  MBC  10-12    Reno Eman    OBA 
01-12  Sam Wehberg  BBC  11-12    Devlin Notenboom   MBD 
04-12  Caro Bombeeck  BBA  11-12    Jamie Schalken   BBA 
04-12  Fay v.d. Linden  OBB  11-12    Jesse Spaan    OBB 
 


