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Beste ouders en verzorgers, 
Dit keer een Elzenblad in de vorm van een knipselkrant, omdat bijna            
alle (thema)groepen wel één of meer artikelen hebben ingestuurd, die          
meestal door de kinderen zelf zijn geschreven (met maar een klein           
beetje hulp van de juf of meester). Lekker om op een regenachtige            
dag doorheen te scrollen en te ontdekken hoeveel bijzondere         
activiteiten er wel niet in 7 weken tijd op een basisschool plaats            
(kunnen) vinden. Veel leesplezier! 

 



 

 Thema’s  
Thema groep 1,2: De Fietsenmaker 
Bericht van meester Stijn, vrijdag 20 september: In de groepen 1-2           
leven de kinderen zich inmiddels uit als 'fietsenmakers' in de          
speelhoeken, die zijn omgebouwd tot werkplaatsen. Tijdens de        
ochtendkring worden verschillende tel- en rekenactiviteieten gedaan,       
die zijn gebasseerd op allerlei fietsonderdelen.  
 

 
 

Bericht van de groepen 1,2, dinsdag 8 en woensdag 9 oktober: 

Uiteraard wilden wij graag een bij een bezoekje brengen aan een           
echte fietsenmaker om te leren, hoe je een fiets moet onderzoeken           
om zeker te weten, dat alles goed werkt!        
Gelukkig waren we met dik 100 kleuters       
van harte welkom bij de fietsenwinkel      
van Joop Harmans, Scooters XL in      
Amsterdam Noord, waar Eric en Richard      
zo vriendelijk (en geduldig) waren om      
ons dit allemaal te laten zien en uit te         
leggen. Hartstikke bedankt! 
 

Na dit bezoek mochten we zelf echt aan        
het werk als fietsenmakers. Alle ouders      
kwamen met de fiets op school, waar de        
kinderen van de groepen 1 en 2 met        
behulp van een checklijst alle onderdelen      
van de fiets controleerden om te kijken of        
de fietsen goedgekeurd konden worden     
om er mee door de stad te mogen fietsen.  
  

 

 



 

Thema groep 3,4: Ik ga op reis! 
Bericht van groep 3B, vrijdag 27 september: In groep 3B gingen we 
samen de tent opzetten. De stokken waren heel lang, wel drie 
kinderen lang. We pasten in de tent.  

 
 

Bericht van groep 4B, donderdag 3 oktober: In de groepen 3 en 4 zijn              
we druk bezig met het thema ‘Op Reis’. In groep 4B hebben de             
kinderen verteld over hun eigen vakantie en hebben ze op de           
wereldkaart laten zien waar ze geweest zijn. De klas wilde meer           
weten over het reizen met een vliegtuig en dus hebben ze een            
‘woordweb’ gemaakt en zijn er vragen bedacht. Om daar antwoord          
op te krijgen zijn ze er achter gekomen, dat het een goed idee is om               
ze te stellen aan een echte piloot. Er wordt nu druk gewerkt aan een              
nette brief aan een piloot, zodat ze antwoord kunnen krijgen op de            
brandende vragen over het reizen met een vliegtuig.  

 
 



 

 

Informatief bericht van groep 4A, vrijdag 11 oktober: 

 

Na de zomervakantie hebben wij gewerkt aan het thema; op reis. 
Wij hebben allemaal heel hard gewerkt. Wij hebben landen gemaakt,          
waar wij op vakantie zijn geweest. Wij hebben        
ook de voertuigen gemaakt, waarmee we op reis        
gingen. Wij hebben ieder een eigen paspoort       
gemaakt en een eigen vakantieverhaal. Wij      
mochten een spreekbeurt houden en hebben      
het thema afgesloten met een koor met muziek.        
Meester Herman heeft ons daarbij geholpen. Na       
een fijne speelgoedochtend en een landenspel      
zijn wij nu moe en aan vakantie toe. Groetjes van          
de verslaggevers Kian, Devante, Felien en Mick. 
 

Thema groep 5,6: Frankrijk! - Vive la France! 
Bericht van groep 6B, woensdag 2 oktober:        
De afgelopen periode zijn we op reis geweest        
naar Frankrijk. We hebben bekeken wat een       
reisje naar Frankrijk nou zo leuk maakt. Als        
snel kwamen we er achter, dat Frankrijk super        
veel te bieden heeft en hebben we zaken        
gecategori- seerd. We kwamen uit op ‘cultuur       
en architectuur, ‘eten en drinken’, natuur en topografie’ en ‘recreatie’.          
Binnen deze categorieën zijn we plaatsjes (voor het thema Frankrijk)          
gaan zoeken. Het raam kwam al snel vol te hangen.  

 

De volgende stap was het maken van groepjes. Per         
categorie een groep kinderen, die op onderzoek uit        
gaan. Het was de bedoeling, dat de kinderen een reis          
gaan maken en daar een reisverslag van schrijven.        
Maar waar gaat de reis naartoe? Hoe reizen we?         
Wat kost dan dan wel niet? Waar ligt het op de           
kaart? Wat kan je er doen? Hoe ziet dat er dan uit?            
Waar slaap ik? 
 

 



 

De volgende stap is het daadwerkelijk schrijven van het reisverslag.          
Wat is eigenlijk een verslag? Je schrijft het chronologisch! (Wat is           
chronologisch?) (In volgorde van tijd, red.). Natuurlijk moet het verslag          
aan een aantal eisen voldoen en moeten er        
mooie plaatjes bij! De kinderen zijn super       
enthousiast en samen keihard aan het werk,       
want met je groepje komt er 1 verslag. Je         
hebt elkaar dus nodig en de taken moeten        
verdeeld zijn. Best een pittige opgave, maar       
de kinderen doen het super goed! 
 

Bericht van Isa den Hartog uit groep 6A, donderdag 10 oktober: 

Ons thema ging over Frankrijk. We hebben heel veel geleerd over           
samenwerken en we weten nu veel over Frankrijk. We hebben heel           
veel spullen meegenomen. We hebben geleerd dat Frankrijk heel         
groot is en dat kaas, stokbroden en macarons        
daar best wel beroemd zijn. Wijn drinken ze        
daar ook heel vaak. Er is ook een Disneyfilm         
over Frankrijk gemaakt. De film: Ratatouille.      
Het gaat over een rat in Parijs die kan koken,          
maar van zijn vader mag hij niet koken. We         
hebben een vakantiegids gemaakt en deze      
gepresenteerd aan de klas. 
 

Thema groep 7,8: Machine vervangt de Mens  (1800-1900) 
Bericht van de groepen 7 en 8, vrijdag 11 oktober: Tijdens het thema             
hebben de kinderen onderzocht welke veranderingen de komst van         
stoommachines meebrachten toen en wat apparaten nu voor ons         
doen, door te kijken hoe ze nou eigenlijk precies werken. Op de            
laatste regenachtige vrijdag voor de herfstvakantie hebben ze een         
bezoek gebracht aan het Stoommachinemuseum in      
Medemblik. In dit nog werkende stoomgemaal,      
kregen de kinderen eerst het principe van       
stoomkracht uitgelegd met verschillende proefjes.     
Daarna kregen ze een rondleiding door het gemaal,        
waar zelf mocht meehelpen om de ketel te stoken en          
konden zien hoe het gemaal werkte. Tot slot        
mochten ook zelf aan de slag met de 'speelgoed'         
stoommachientjes van vroeger.  
 

Zie voor meer foto’s: www.abbs-elzenhagen.nl/groep78-stoommachinemuseum 

  

 

http://www.abbs-elzenhagen.nl/groep-7-8/435-gr78-stoommachinemuseum


 

Column 

Kenneth Grasmeijer - Wie kijkt om naar de leerkracht? 
 

Terwijl het buiten waait en regent en het weer al          
echt herfstig is, wordt er binnen in school hard         
gewerkt met de kinderen. Naast lezen, spelling       
en rekenen neemt ook thematisch werken een       
grote plek in bij ons op school. Ons doel is om           
kinderen voor te bereiden op een zelfstandige       
en volwaardige plek in de maatschappij. Daar       
hoort natuurlijk lezen en rekenen bij, maar       
vooral het ontdekken en doorzien van de wereld        
om ons heen. Ons team is dus dagelijks met         
meer dingen bezig dan alleen maar instructie       
geven. Wij creëren iedere dag weer opnieuw       

situaties waar kinderen van kunnen leren en waarin zij zich mogen           
ontwikkelen in de breedste zin van het woord. 
 

Vanaf het moment dat kinderen binnenkomen staan wij op ‘aan’ en           
blijven dat de hele dag, want ieder moment van de dag gebeurt het:             
een kind met een hulpvraag, de les die moet worden opgestart, een            
onenigheid tussen twee kinderen, het sturen van het pauzemoment.         
Deze veelzijdigheid van een leerkracht wordt echter maar zelden         
belicht. Ons team geniet ervan om op deze manier met jullie kinderen            
te mogen werken. Wij worden blij als wij zien dat ‘het’ lukt, kinderen             
met plezier naar school komen en zich kunnen ontwikkelen. Iedereen          
is het er mee eens, dat de basis van het levenslang leren voor een              
groot deel wordt bepaald door de leerkrachten, die kinderen op hun           
weg tegenkomen. Wij zijn ons daar heel erg bewust van, omdat -            
zoals gezegd - wij jullie kinderen willen voorbereiden op dat leven in            
de maatschappij. Wij zien het wel en wij hopen dat jullie dat ook zien.              
Het bestuur van de ABSA Scholengroep ziet het en ook de gemeente            
Amsterdam in de persoon van wethouder Moorman ziet het. Alleen          
hoe komt het dan, dat het basisonderwijs zich al zo lang           
verwaarloosd voelt? 
 

Op woensdag 6 november is er weer een landelijke stakingsdag          
uitgeschreven voor het onderwijs. De stakingsbereidheid bij ons op         
school is groot, ook al weten we niet of dit middel gaat bijdragen aan              
verbetering. Waarom is die stakingsbereidheid zo groot?  
 

De overheid (inclusief de politieke partijen) laten stelselmatig het         
basisonderwijs in de steek. Het lerarentekort werd al 20 jaar geleden           

 



 

aangekondigd. De ministers en staatssecretarissen uit de afgelopen        
jaren hebben dat naast zich neergelegd door verdere bezuinigingen         
op het onderwijs door te voeren en hervormingen te starten, die bij            
evaluatie steeds het predikaat ‘mislukt’ krijgen. De geschiedenis blijft         
zich voortdurend herhalen en er lijkt niets te veranderen. Nu wordt het            
afschaffen van de toelatingseis voor de PABO voorgesteld om op die           
manier nieuwe leerkrachten aan te trekken. Een zij-instromer met 3          
maanden werkervaring (meelopen in een klas en een aantal lessen          
geven) start vervolgens als duo-leerkracht in een groep en moet          
dezelfde kwaliteit leveren als een de leerkracht met een 4-jarige          
opleiding.  
 

Er worden allerlei noodscenario’s in het leven geroepen, maar er          
wordt daarbij niet gesproken over de kwaliteit van het onderwijs of           
naar de effecten van maatregelen voor de huidige leerkrachten. En          
er wordt al helemaal niet op politiek niveau gekeken naar de           
oorzaken van alle problemen en knelpunten. En dan zoom ik nog niet            
eens in op ongelijkheid van salariëring in het onderwijs, want die is er!             
Ons mooie vak wordt steeds onaantrekkelijker en het valt te          
verwachten, dat binnen 3 jaar veel nieuwe leerkrachten alweer uit het           
onderwijs vertrekken, omdat het vak als ‘te zwaar’ wordt bestempeld. 
 

Het team van Elzenhagen zet zich dagelijks in met alles wat zij            
hebben om ‘onze’ kinderen voor te bereiden op de toekomst. 
Wie kijkt om naar de leerkrachten? 
 

Bijzondere zaken 
Kamp groep 8 (door Keetje en Angie) 

Welkom bij het Elzenblad! 
 

Het werd tijd dat er een nieuwe kwam, ik ben Angie en ik ben              
Keetje. We gaan allebei een stukje schrijven voor in de krant. We            
gaan het hebben over kamp en nog meer dingen. Bijvoorbeeld over           
uw kinderen in een nieuw jaar, wat voor velen heel spannend is.  

 

We gaan het eerst hebben over groep 8,        
want wij zijn dit jaar namelijk op kamp        
geweest. We gingen met de bus naar       
Austerlitz, het was 45 minuten met de bus.        
Toen waren we eindelijk bij de speeltuin van        
Austerlitz gestopt en mochten wij daar een       
uurtje gaan spelen. Wij hebben daarna een       
informatieve geschiedenisles gekregen van    

 



 

een geschiedenisleraar van Austerlitz zelf. Hij heet Gerard en heeft          
een presentatie gehouden over de geschiedenis van Austerlitz en         
Napoleon. Dat was heel interessant. Toen heeft hij ons een          
rondleiding gegeven door het bos en heeft hij ons de piramide van            
Austerlitz laten zien. 
 

Toen was de bus er eindelijk dus zijn de kinderen naar het            
kamphuis gegaan. We zijn heel enthousiast gingen zingen in de bus           
van blijheid. We hebben een spellendag gehad en zijn ook nog           
gaan zwemmen. Kamp was erg leuk! 
 

We hebben een kleine interview gedaan met kinderen hoe zij het           
vinden in het nieuwe jaar: 
 

Younes (Groep 8) : leuk, maar moeilijk.  
kenji   (Groep 7) : soms leuk, soms niet leuk. 
Bram  (Groep 6) : leuk, maar niet alles. 
Fritzi (Groep 5) : nu nog makkelijk; bang voor het einde van het jaar.  
Isa (Groep 4) : grappig. 
Eva (Groep 3) : schrijven en rekenen is leuk.  
Roos (Groep 2) : makkelijker dan groep 1. 
Cris (Groep 1) : stom. 
 

Dit is het einde van ons deel in het Elzenblad 
en we hopen dat jullie hebben genoten. 
Tot de volgende keer! Gemaakt door: 
Keetje de Bruijn en Angie Uiterloo (8B) 

 

Classic Express - ‘Een muzikaal bruiloftscadeau!’ 
Ergens vorig jaar werd school gebeld met een verrassend telefoontje:          
‘U spreekt met Luit en Oene Eringa’. Wij zijn 50 jaar getrouwd en om              
dat te vieren hebben we bedacht, dat we de basisscholen van onze            
kleinkinderen een klassiek concert aanbieden.’ Afgelopen 26 en 27         
september was het dan zover. Alle groepen 5, 6 en 7 mochten een             
concert bijjwonen in een speciale ‘concertwagen’, waarin met behulp         
van bijzondere geluidsappartuur de muziek klonk alsof je in het          
concertgebouw zat te luisteren naar drie jonge muzikanten, die deel          
hebben genomen aan het ‘Prinses Christina Concours’. Een werkelijk         
feestelijk cadeau, waarbij het bruidspaar aanwezig was en veel         
kinderen nog lang een mooie herinnering aan zullen bewaren! 
 

Met dank aan buurtmakelaar M. Hollander, Sportverhuur gemeente Amsterdam, AV Atos,           
Bredero MAVO en productie ‘Classic Express’. 
 

 



 

Bericht van Lennon, vrijdag 27 september:      
Het was nog maar kort geleden, dat groep        
6b naar de Classic Express ging en bijna        
iedereen heeft er wel van genoten. Het was        
heel mooi: een viool, piano en een       
operazangeres waren aan de bak voor het       
Prinses Christina koor (concours, red.). Ze zijn       

nog maar heel jong; wel wat ouder dan ons maar alsnog. Ze kunnen             
gewoon heel mooi een instrument bespelen en het is de enige           
rijdende consertzaal van Nederland, want je zal denken een rijdende          
consertzaal? Ja, nou niet helemaal, want het is gewoon een          
vrachtwagen met echo’s en ingericht natuurlijk, maar de vergelijking         
(klonk heel echt, red.). Het was een leuk uitje! 
 

Repertoire ‘Classic Express op Elzenhagen’. 
(op ons verzoek passend bij de thema’s ‘Frankrijk’ en ‘19e Eeuw’) 
 

Viool: 
Theo Loevendie - Dance 
John Williams - Por una cabeza 
 

Piano: 
Ravel - Sonatine deel 1, 2 en 3 
 

Zang: 
Paisiello - Nel cor piu non mi sento  
Schubert - Nur wer die Sehnsucht kennt 
Gounod - Que fais tu blanche tourterelle 

 

De Concertbus 
Bericht van Tim van de Sandt uit groep 6A, donderdag 10 oktober: 
We gingen lopend naar de bus op een regenachtige dag. Er was een 
hele aardige operazangeres en twee muzikanten. Eén speelde viool 
en één speelde piano. Soms speelden ze samen en soms alleen. In de 
tribune zaten mijn klas en ik op kussenachtige stoelen. Ze speelden 
heel zuiver en mooi ik was verbaasd toen de operazangeres voor het 
eerst ging zingen. Mijn hele klas was ook verbaasd. Misschien kan jij 
ook zo een muzikant worden! 
 

 



 

 
 

Workshop Nieuw Dakota 
Bericht van Lieke uit groep 7, vrijdag 4 oktober: Ik was bij Nieuw             
Dakota met mijn klas en meester. Nieuw Dakota is aan het IJ (bij de              
NDSM werf, red.). Ik heb daar allemaal kunstwerken gezien en ik heb            
ook zelf een kunstwerk gemaakt. We hebben met groene doeken          
gewerkt en we hebben bladeren op het groene doek gelegd. Daarna           
hebben we de doeken in de zon gezet. Het duurde 20 min. en het              
groene doek werd een blauw doek. Toen hebben we de bladeren eraf            
gehaald en toen werd het heel mooi. Ik vond het super leuk daar en ik               
zou graag daar nog eens komen.  
 

 
 

Toevoeging van de redactie: 
De workshop paste bij het thema. 

De kunstenaar maakt gebruik 
maakt van de meest basale 

techniek, waarmee de fotografie 
in de 19e eeuw begon.  

 

 
Afsluiting schooltuinen ‘18-’19 
Bericht van juf Marlies namens de groepen 7, vrijdag 11 oktober: 
Wat hebben de kinderen van groep 7 hard gewerkt         
in hun eigen schooltuintje! Daar konden ze de        
afgelopen weken de vruchten van plukken. Het was        
namelijk de hoogste tijd om alle gezaaide en        
inmiddels volgroeide groentes te gaan oogsten, de       
kruiden te knippen en de prachtige, bloeiende       
bloemen die waren ingezaaid te plukken. Er       
kwamen aardappelen en winterpenen uit de grond,       
er werd gesleept met reuze courgettes en er waren         

 



 

ontelbaar veel snijbonen, waar een heel voetbalelftal van kon eten.          
Van de bloemen werden prachtige bloemstukjes en boeketten        
gemaakt door de kinderen. Maar de kers op de taart vonden ze toch             
wel het bereiden van een grote pan eigengemaakte groentesoep.         
Alle ingrediënten kwamen uit onze eigen schooltuintjes. De kinderen         
hadden na het snijden al hun vingers nog en de soep smaakte            
voortreffelijk. Kortom, de schooltuin bezoekjes waren weer een groot         
succes!  
 

Zie voor meer foto’s: http://www.abbs-elzenhagen.nl/schooltuinen  
 

Naschoolse zaken 
Herfstvakantie 
De meeste basisscholen hebben pas volgende week, vanaf zaterdag 18                   
oktober vakantie. In deze week worden er door onze partners een aantal                       
creatieve, interessante en/of leerzaame activiteiten georganiseerd. Voor             
meer informatie verwijzen wij u middels een link door naar de                     
betreffende organisatie.  
 

Stichting Wijsneus 
Link naar de nieuwsbrief met informatie 
Link naar de post op Facebook 
 

Noordje  
Link naar de nieuwsbrief (op website abbs-elzenhagen.nl 

Link naar website Noordje.nl 
 

Schoolse zaken 
Onze nieuwe Ouder- en Kindadviseur stelt zich aan u voor 
 

Mijn naam is Ineke Jonker, Ouder- en Kindadviseur        
op Elzenhagen. U kunt bij mij terecht met kleine en          
grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijv.       
over pesten, opkomen voor jezelf, druk of juist        
teruggetrokken gedrag of ruzie thuis. Maar ik kan        
ook tips geven om uw kind beter te laten eten,          
slapen of om een leuke activiteit na school te         

vinden. Ik kijk samen met u wat er nodig is. Misschien bent u al              
geholpen met een gesprek. Misschien is een training passender         
voor u of voor uw kind. Als het ingewikkelder is, maak ik samen met              
u een plan en als het nodig is zorg ik voor een verwijzing naar              
specialistische hulp.  
 

 

http://www.abbs-elzenhagen.nl/groep-7-8/433-gr7-schooltuinen-18-19
https://mailchi.mp/fd9f530feebe/herfstvakantie2019?e=6b18654015
https://www.facebook.com/stichtingwijsneus/posts/1205602492956583
http://www.abbs-elzenhagen.nl/naschools/434-noordjes-nieuwsbrief
http://www.noordje.nl/


 

Als Ouder- en Kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en            
Kindteam Noord Oost. Daarin werken ook jeugdartsen en        
jeugdpsychologen die wij kunnen inzetten. Om goed bereikbaar te         
zijn voor ouders en kinderen zijn ben ik op de woensdag aanwezig            
op school van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afspreken op een andere dag             
kan ook op bijv. onze locatie in de wijk of thuis. Ik ben onafhankelijk              
van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het            
goed vinden, werk ik samen met school. Wat voorop staat is dat uw             
kind goed en snel geholpen wordt.  
 

Contactgegevens:  
Ineke Jonker 
Tel: 06-18527887 
Mail: i.jonker@oktamsterdam.nl 
www.oktamsterdam.nl  
 

 

Tot slot 
Vooruitblik komende periode. 
Na de herfstvakantie starten we met het vaste thema ‘Feest!’, waarin           
dit keer in alle groepen ‘eten’ op verschillende manier centraal zal           
staan. Uiteraard zullen ook de inmiddels traditie geworden elementen         
op Elzenhagen niet ontbreken. Een bezoek van groep 8 aan de Die            
om samen met de bewoners Sint Maarten te vieren, de komst van            
Sinterklaas op Elzenhagen, deelname van de groepen 5 aan het          
Amsterdam Light Festival, een bijzondere editie van de kerstmusical         
(die op dit moment geschreven wordt) en uiteraard het kerstdiner          
voor de kinderen met voor de ouders en verzorgers een kerstborrel.  
 

Tot die tijd wensen wij jullie allemaal een heerlijke ‘echte’          
herfstvakantie! Wij zien jullie graag gezond en wel terug op maandag,           
28 oktober 2019! 

 

Belangrijke data 
ma 28 oktober Eerste schooldag 

wo 30 oktober Luizencontrole 

ma 11 t/m vr 22 nov Oudergesprekken groep ½ 

ma 11 t/m vr 22 nov Ouder kindgesprekken groep 1 t/m 8  

di    26 november Studiedag (alle kinderen vrij) 

do     5 december Sinterklaasfeest  

 

http://www.oktamsterdam.nl/


 

wo  18 december Kerstmusical groepen A 

do   19 december Kerstumusical groepen B 

do   19 decemberr Kerstdiner  

vr     20 december          Vrij vanaf 12.00 uur  

ma  23 dec - vr 3 jan     Kerstvakantie 

ma    6 jan Eerst schooldag (themaperiode 3) 

 

 

 


