
 

Elzenblad 
14 februari 2020 
Valentijnseditie! 
 

● Beste ouders en verzorgers  
● Themanieuws ‘Feest!’ 

○ Activiteiten (overzicht) - Themaperiode III 
○ Thema groep 1 & 2 - Aladdin 
○ Thema groep 3 & 4 - Ik ben een Wetenschapper 
○ Thema groep 5 & 6 - Aardse extremen 
○ Thema groep 7 & 8 - Japan 

● Column 
○ Kenneth Grasmeijer: ‘Happy Valentine’s Day!!’ 

● Schoolse  zaken 
○ De leerlingenraad stelt zich voor 
○ Instroomgroep 1E 
○ Groepen 6 - Schooltuinen 

● Overige  zaken 
○ Voorleesochtend, Voedselbank & Partnernieuws  

● Tot slot & Belangrijke data 
 

Beste ouders en verzorgers, 
Voor de kinderen (en de leerkrachten!) was het fantastisch         
om ook deze afgelopen week weer zoveel ouders en         
verzorgers te mogen begroeten tijdens de drukbezochte       
themapresentaties! Het is een feest om te zien hoe         

kinderen hun beste beentje voorzetten om het geleerde voor het          
voetlicht te brengen en vaak op verrassende wijze.. Zo kregen juf           
Saskia en ik bijvoorbeeld in groep 5 echt een briljante uitleg over wat             
een orkaan is. Met maar vier uitgeknipte tekeningetjes en een spiraal           
wisten ze binnen een mum van tijd het ontstaan van dit fenomeen            
duidelijk te maken. Een inspirerend lesje communicatie 1e klas en          
daarom dit keer geen doorlopend verhaal van de redactie, maar een           
welsprekende collage van kiekjes, kinderen & collega’s van wat er in           
de afgelopen themaperiode allemaal is gebeurd!   

 



 

Activiteiten themaperiode III - ‘Van Aladdin tot Zandstorm’ 
Hieronder een overzicht van alle (extra) activiteiten, die tussen de 
kerst- en de voorjaarsvakantie hebben plaatsgevonden. 
 

Groep 1/2  
 
 
 
 
 
Groep 3/4  
 
 
 
 
 
Groep 3 
Groep 5/6 
 
 
 
 
Groep 6 
Groep 7/8 
 
 
 
 
 
 
 

- Thema-opening: een heuse Sultan zweeft in de hal. 
- Speelhoeken: wonen in een Oosters paleis. 
- Kunstkijken: een sprookjesachtige foto (Worldpress). 
- Themavoorstelling: ‘Aladdin’  (Poppentheater Koekla). 
- Muzieklessen (meester Herman): thema-liedjes t.b.v. 
- Thema-afsluiting: muzikale vertelling voor ouders. 
- Thema-opening: op het dak ‘Uit je dak’  met meester  
   Philip (is mentos mengen met cola een goed idee?). 
- Themalessen: het proefje van de week! 
- Themauitje: samen naar NEMO. 
- Theatrale vertelling: Koning Midas met de ezelsoren  
   verandert alles in goud! (Baku Baku - Theaterstraat)  
- Letterfeest! 
- Thema-afsluiting: open lab voor ouders. 
- Thema-opening in de klas: wat is dat? Onderzoekend  
   leren? Een stappenplan voor de komende weken. 
- Kunstkijken: een boot op een huis (Worldpress). 
- Thema-afsluiting: onderzoekspresentaties aan de  
   ouders (aardse extremen).  
- Start Schooltuinen (binnenlessen). 
- Thema-opening: maak kennis met de Japanse  
   archipel (tafelcircuit in de hal met start-opdrachten). 
- Thema-workshop: ‘Theeceremonie’ 
- Thema-workshop: ‘Poëzie’ 
- Thema-workshop: ‘Schrijven in het Japans’ (ouder!). 
- Thema-afsluiting: onderzoekspresentaties aan de  
   ouders (Japan). 

School- 
        breed 
 
 
 
Groep ‘9’ 

- (Nationale) Voorleesochtend met aansluitend: 
- Open podium ‘Something Elzies’ 
- Meesters- en Juffendag 
- Naschoolse cursus ‘Smashball’ (groepen 5 en 6). 
- Naschoolse cursus ‘Kunstclub N.D. (groep 7) 
- Afscheidsreceptie & Reünie met meester Victor,  
  leerlingen groep 8 (van vorig jaar) en ouders. 

Klik hier voor een aanvullend bericht op Facebook 

 

https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/2536183516510295


 

Thema’s  
Thema groep 1,2: ‘Aladdin’ - Van meester Stijn 

Het thema Aladdin zit er inmiddels weer op. Afgelopen weken waren           
de kleutergroepen ondergedompeld in de Arabische sferen van het         
sprookje 'Aladdin' uit de sprookjes van 'Duizend-en-één-nacht'. Begin        
januari werd op het 'Meester Wim-plein' het thema geopend door een           
heuse sultan, die het verhaal van Aladdin voorlas aan alle kinderen en            
ouders, die de school binnenkwamen. Dezelfde Sultan was ook         
aanwezig tijdens de muzikale thema-afsluiting, waarin alle       
kleutergroepen samen een prachtige voorstelling ten gehore hebben        
gebracht. Deze voorstelling werd begeleid door meester Herman,        
onze muziekdocent. De verschillende liedjes die gezongen werden,        
gaven een samenvatting van de avonturen van Aladdin, Jasmine,         
Jafar en de vriendelijke geest. Die avonturen zijn inmiddels bij de           
kleuters wel bekend. In de speelhoeken      
werd de verhaallijn na gespeeld, net als       
aan de verteltafel. Tussendoor werden alle      
groepen 1-2 ook nog eens getrakteerd op       
een voorstelling van het Poppentheater     
'Koekla'. Wij hebben afgelopen weken     
ontzettend genoten van deze spannende,     
maar ook mooie avonturen. 
 
 
 

Melle Gelderloos uit 1/2B vertelt: 
We hadden het thema Aladdin. We hadden een voorstelling over 
Aladdin gezien. In de klas hadden we een paleis gemaakt. 
Vliegende tapijtjes gemaakt. We hadden een verteltafel, waar we 
het verhaal met Aladdin speelden. Met poppen.  

 
 



 

NIka Drenth uit 1/2B vertelt: 
Wij hadden het thema Aladdin en we hadden in onze klas een 
paleis gemaakt en we hadden ook een grot gemaakt. Wij hebben 
een heel mooi liedje gezongen voor de muzikale voorstelling. Daar 
zongen wij Straatrat, schooier, en wij zongen Aladdin heeft een 
geheim, en wij zongen ook Geld, goud, dat is waar een rover van 
houdt. En wij zongen 'wij staan nu in een nieuw begin'. Wij hebben 
ook een voorstelling met poppen gezien. Over Aladdin. 

 

Klik hier voor het fotoalbum thema 'Aladdin' 
Zie ook de berichten op Facebook 
 

Thema groep 3,4: Ik een Wetenschapper! - Van Erva uit 3A 
Een opening op het dak, proefjes in de klas, samen naar het NEMO en              
een laboratorium inrichten voor ouders en verzorgers die komen         
kijken. Er werden ontdekkingen gedaan, waar je boeken over vol kan           
schrijven, maar … waarom zou je een ‘redacteur’ aan het woord laten,            
wanneer er een vrolijke opdonder in groep 3 zit, die daar zonder hulp             
van de juf maar een paar zinnen voor nodig heeft? (Zucht … :-) 
 

Proefjes markt groep 3,4: 
 

We gingen proefjes maken en de ouders kwamen kijken. Er waren 
veel ouders komen kijken en er waren ook veel proefjes om te gaan 
onderzoeken. Het ging wel goed en het was leuk. We gingen veel 
plezier maken. 
 

Ik had een proefje met Hannah. Wij gingen een mandarijn onder 
water houden en de mandarijn zonder schil ging zinken en de 
mandarijn met schil bleef drijven. En een ander groepje ging een 
ballon over hun hoofden wrijven en dan tegen de kraan houden. De 
straal van de kraan ging mee met de ballon. 
 

Erva (groep 3A) 
 

Klik hier voor fotoalbum thema 'Ik ben een Wetenschapper' 
 

Noot van de redactie: sinds kort moet iedere basisschool het vakgebied           
‘Wetenschap en Technologie’ (verplicht) in het curriculum hebben staan. In          
plaats van ‘W&T’ als (nog) een extra ‘vak’ op het rooster te zetten, hebben wij               
het plan opgevat om ‘W&T’ te integreren in ons onderwijsconcept door niet            
alleen lesstof uit dit vakgebied onder te brengen bij passende thema’s, maar            
ook door per schooljaar 2 van de 5 thema’s volgens het ‘Onderzoekend &             
Ontwerpend leren’ aan te bieden en kinderen al doende vertrouwd te maken            
met de denk- en werkwijze, waarmee wetenschap beoefend wordt.  

 

https://photos.app.goo.gl/tbEzsExUSBM6LG9k7
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/
https://photos.app.goo.gl/FzTbJEJ2RwWPAkWx9


 

Thema groep 5,6: ‘Aardse Extremen’ - Van juf Nanet 
De groepen vijf en zes hebben      
tijdens hun thema ‘Aardse    
Extremen’ gewerkt volgens de    
cyclus van onderzoekend leren.    
Hierbij hebben ze bij hun zelf      
gekozen onderzoeksvraag met   
bijbehorende deelvragen een plan    
van aanpak en een planning     
gemaakt. Toen kon het onderzoek     
beginnen. Weken zijn ze vol     

enthousiasme aan de slag gegaan en uiteindelijk hebben ze allemaal          
een onderzoeksverslag met conclusie geschreven en deze       
gepresenteerd; eerst aan hun eigen klas en daarna ook twee keer           
aan de ouders. Het was een leuk maar vooral heel leerzaam proces. 
 

Thema groep 7,8: ‘Japan’ - Van juf Jolande 
Op 11-02-2020 kregen de groepen 7 en 8 in het teken van ons thema              
Japan een schrijfles Japanse tekens aangeboden door de vader van          
Renzo en Toui Fujiwara. We hebben onder andere geleerd dat er drie            
verschillende stromingen zijn, waarvan het Kanji zelfs 50.000        
verschillende tekens kent. In deze les hebben wij allemaal geleerd          
hoe wij onze naam in Hiragana moeten schrijven. Wat een leuke les!  
 

Klik hier voor het fotoalbum thema 'Japan' 
Klik hier voor berichten op Facebook  

 

  

 

https://photos.app.goo.gl/bQw94NtLDKJsTdpZ8
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/


 

Column 

Kenneth Grasmeijer - Happy Valentine’s Day!  
 

Vandaag staat in het teken van de liefde, waarop we 
ook nog eens de verjaardag van alle meesters en 
juffen vieren en laten zien hoe blij we zijn, dat we op 
deze school met elkaar verbonden zijn.  
 

Vanmorgen bij de start van de dag stonden de eerste 
cadeautjes al klaar op de teamtafel. Wij werden verrast 
door de Oudervereniging. Voorzitter Chris had 

bovendien de moeite genomen om speciaal op deze dag het team 
namens de ouders en verzorgers toe te spreken. Hij herhaalde de 
woorden, die hij ook bij de kerstborrel heeft gezegd en bedankte het 
team voor hun inzet en hun aanwezigheid op deze school; hoe trots 
hij en de ouders en verzorgers zijn op dit team. Iedere dag opnieuw 
lukt het weer om de groepen bemand te krijgen, waardoor de school 
het ‘thuis laten’ tot een minimum weet te beperken. Chris liet het team 
weten, dat dit door de ouders wordt gezien en gewaardeerd. 
 

Namens het hele team wil ik jullie bij deze bedanken voor de attenties 
en cadeautjes, die wij vandaag van jullie hebben mogen ontvangen. 
Als team zijn we heel blij, dat gevoel van verbondenheid tussen 
ouders, kinderen en leerkrachten te voelen. Elzenhagen is een school 
waar we het samen doen! Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid 
en inzet. Dat is misschien wel de grootste kracht van dit team, van 
deze school. Wij voelen ons enorm gewaardeerd. 
 

Aankomende week hebben we vakantie. Even niet denken aan de 
kinderen of het werk … (ook al zullen sommige van ons toch nog wel 
wat uurtjes voor school of voor de klas doen). Wij hopen, dat jullie 
aankomende week ook wat vrije tijd mogen hebben om samen met 
de kinderen te genieten van elkaar. Na de vakantie gaan wij weer 
samen aan het werk om de kinderen te ondersteunen en te 
begeleiden bij hun brede ontwikkeling. Uiteindelijk is ons doel de 
kinderen te helpen bij het leren kennen van de wereld om hen heen, 
zodat zij - wanneer ze de leeftijd van volwassenheid bereiken - met al 
hun talenten, maar ook met hun onvolkomenheden een eigen plekje 
kunnen vinden in een steeds veranderende samenleving. Als school 
zijn we in dat systeem van ontwikkelen een klein, maar niet 
onbelangrijk onderdeel, waarin heel veel wordt gezegd en misschien 
nog wel meer gevoeld; wij communiceren met onze mond, maar zijn 
verbonden vanuit het hart. Happy Valentine’s Day! 

 



 

 

 
 

Team Elzenhagen is jarig !!! Valentijn, 14 februari 2020 
 

Schoolse zaken 
De Leerlingenraad stelt zich aan u voor - Van meester Victor 
Hallo allemaal! Als voorzitter van de leerlingenraad mag ik u vertellen, 
dat we in de afgelopen weken de leerlingenraad van onze school 
weer hebben uitgebreid met nieuwe leden. Overigens hebben de 
leden van vorig jaar er allen voor gekozen ook dit jaar weer zitting te 
nemen in de raad. We hebben er zelfs alweer twee vergaderingen op 
zitten, waarin we veel uiteenlopende zaken hebben behandeld en 
ook uitgebreid hebben gesproken over hoe de school de thema’s 
afsluit. Hierover gaan de leden de komende weken verder onderzoek 
verrichten in hun groepen. In het volgende Elzenblad zal de 
leerlingenraad verslag doen van dit onderzoek. In dit blad stellen 
leerlingenraadsleden zich hieronder eerst aan u voor: 
 

 

Ik ben Mees de Kruijf en ik ben 10 
jaar oud. Ik zit in groep 7B bij juf 
Rozelie. Ik hoop veel te bereiken 
voor de school en vooral op de 
kleine dingetjes te letten. Eén van 
de dingen die ik wil bereiken is 
bijvoorbeeld meer vrije tijd te 
krijgen in de klas. Ik ben geschikt 
voor de leerlingenraad, omdat ik 
goed ben in presenteren. 

 



 

Hallo, ik ben Munya. Ik zit in groep 
6B bij meester Bas en meester 
Victor. Ik zit in de leerlingenraad, 
omdat ik de meeste stemmen had 
gekregen. Ik vind organiseren en 
presenteren heel leuk, en ik kan dat 
ook goed. Eén van de dingen die ik 
graag wil bereiken voor de school is 
dat er leukere  boeken komen in 
onze bibliotheek. Ook wil ik een keer 
een soort spelletjesmiddag met de 
ouderen doen of misschien een 
keer een prijsuitreiking doen bij het 
open podium. 

 

 

Ik ben Renzo Fujiwara en ik ben 10 
jaar oud. (Bijna 11!) Ik zit in groep 7B 
bij juf Rozelie. Dit wordt het 2e jaar 
voor mij in de leerlingenraad dus, 
ik weet al hoe het gaat. Ik wil er 
onder andere voor zorgen dat de 
pauzes op school nog leuker 
worden.  

Hallo, ik ben Dirk Lont. Ik zit in groep 
7A bij meester Pieter. Ik zit in de 
leerlingenraad, omdat ik meer wil 
bereiken voor de school. En ik wil 
dat de school voor iedereen leuk en 
veilig is en blijft. Ik heb oog voor 
detail, en dat is handig als je in de 
leerlingenraad zit. 
 

 

 



 

 

Hallo, ik ben Sophie Wijninga. Ik zit 
in groep 7A bij meester Pieter. 
Ik ben 10 jaar, en ik zit al een jaar in 
de leerlingenraad. Maar nog steeds 
wil ik mij inzetten voor de leerlingen- 
raad. Mijn sterke punten zijn dat ik 
goed kan luisteren en dat ik 
plannen goed kan samenvoegen. 
En ik wil ervoor zorgen dat 
problemen worden opgelost. Ik wil 
bereiken met de leerlingenraad dat 
we op een moderne en leuke 
manier de school verbeteren. En ik 
wil dat de school goed zorgt voor 
het milieu, want dat gaat over onze 
toekomst. Tenslotte wil ik dat 
kinderen uiteindelijk, als ze van de 
school afgaan, een leuke tijd 
hebben gehad. 

Hallo, ik ben Miene van der Eerden. 
Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8B 
bij juf Jolande en meester Victor. 
Dit is mijn tweede jaar in de 
leerlingenraad. Ik ben creatief en 
kan dingen goed uitvoeren, en dat 
vind ik ook leuk om te doen. Ik wil 
met de leerlingenraad veel 
bereiken. Bijvoorbeeld dat we meer 
vrij kunnen spelen in de pauzes en 
dat we een klok krijgen in de 
kleedkamer, zodat wij weten hoe 
laat wij terug moeten zijn. 

 

 

Hallo, ik ben Sami. Ik ben 11 jaar en 
ik zit in groep 8A bij meester 
Patrick. Ik ben in de leerlingenraad 
terecht gekomen, omdat ik de 
meeste stemmen had gekregen 
van mijn klas. Ik wil bereiken dat we 
een groter speelplein krijgen. 
Verder wil ik veel plannen 
bedenken en uitvoeren. Ik wil veel 
ideeën krijgen van de andere 
kinderen van de school. Ik kan goed 

 



 

plannen bedenken en goed naar 
kinderen luisteren. En dat is nodig 
als je in de leerlingenraad zit. 

Hallo ik ben Kerem Üstün. Ik ben 11 
jaar oud en ik zit in groep 8B bij juf 
Jolande en meester Victor. Ik zit in 
de leerlingenraad, omdat ik iets wil 
doen aan de pauzes bij ons op 
school. Ik ben erg grappig en ik ben 
erg vriendelijk.  
 

 

 

Hoi, ik ben Mika Boerma. Ik zit in 
groep 8B bij juf Jolande en meester 
Victor. Dit is mijn 2de jaar in de 
leerlingenraad. We hebben al veel 
dingen gedaan met de leerlingen- 
raad. Zoals de speeltuin bij de 
Wasknijper en we hebben ervoor 
gezorgd dat er luchtverfrissers zijn 
in de toiletten. Ik vind het leuk om te 
presenteren en ik ben creatief. Ik wil 
nog veel bereiken in de leerlingen- 
raad. 

Hallo ik ben Nishanti, en iedereen 
noemt mij Shanti. Ik ben de oudste 
van de hele school. Ik ben nu nog 
12 maar de 20ste ben ik 13 jaar 
oud. Ik zit in de leerlingenraad 
omdat de klas me heeft gekozen. Ik 
zat vorig jaar al in de leerlingen- 
raad. Ik deed een spreekbeurt van 
5 minuten in de klas over waarom ik 
in de leerlingenraad zou moeten. Ik 
wil de school zo houden. Geen 
pesten! Maar dat is gelukkig al zo. 
En daar moeten we voor blijven 
zorgen.  

 

 



 

 

Tim van de Sandt 
 
 
 

 

Instroomgroep 
Vanaf januari is de instroomgroep gestart. Pardon! Ik bedoel 
natuurlijk groep 1E. Allemaal net 4 jaar geworden, maar ze doen al 
volop mee! 
 

Klik hier voor het fotoalbum ‘Groep 1E - Wij gaan naar school!’ 

 
Groepen 6 - Schooltuinen - Van juf Nanet 
De kinderen van groep 6 zijn      
begonnen met de schooltuinlessen.    
Ze hebben al twee binnen- lessen      
gehad en er volgt er nog eentje.       
Tijdens de binnenlessen hebben de     
kinderen de tuin verkent, veel geleerd      
over wat ze wel en wat ze niet gaan         
verbouwen op de tuin en een circuit       
over grondsoorten gedaan. Tot slot hebben ze ook nog een          
wormenhotel gemaakt die nu in de klas staat. Vanaf april zal de klas             
beginnen met de buitenlessen en tot die tijd zullen ze bezig zijn met             
het maken van hun eigen naambordje. Zodat ze hun stukje grond           
goed kunnen herkennen. 
 

Klik hier voor het fotoalbum ‘Schooltuinen 2020’ 
Klik hier voor het bericht op Facebook 

 
Overige zaken 
 

Voorleesochtend 

Klik hier voor het fotoalbum 'Voorleesochtend' 
 

Voedselbank 
Klik hier voor de bedankbrief aan ons allen 
 
 

 

https://photos.app.goo.gl/he1vv53bM4GQSzaB8
https://photos.app.goo.gl/ttSzhaxWcgSzF5Hz5
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/2523928511069129
https://photos.app.goo.gl/P9BzHqsBM76Sv6Yx5
http://www.abbs-elzenhagen.nl/schoolbreed/445-bedankt-namens-de-voedselbank


 

 
Partnernieuws 
Elzenhagen wordt regelmatig op de hoogte gehouden door onze                 
partners op het gebied van kunst, cultuur en sport van allerlei                     
activiteiten, die in vakanties of na schooltijd worden georganiseerd,                 
zoals St. Wijsneus, Noordje , de DAT! School of Jump-In. Dit Elzenblad zou                         
echter uit zijn voegen barsten, wanneer wij hier alle nieuwsbrieven                   
afzonderlijk zouden vermelden. Vandaar dat wij u voor deze van harte                     
aanbevelen om een kijkje te nemen op bovenstaande websites in geval u                       
op zoek bent naar een mooie voorstelling of een andere activiteit voor                       
bijvoorbeeld in de kerstvakantie.  
 
 

(www.stichtingwijsneus.nl) 
(www.noordje.nl) 
(www.datschool.nl) 
Klik hier voor de nieuwsbrief van Jump-In 
 
 

Tot slot 
Een fijne week! Heb het leuk en geniet ervan. Tot maandag over            
week. 

 

Belangrijke data 
ma 24 februari Eerste schooldag 
wo 26 februari Luizencontrole 
do  19 maart Kangoeroe wereldwijde rekenwedstrijd 

vr    03 april Something Elzies (Open podium) 
 

do  09 april t/m  
di    14 april Paasweekend (incl. studiedagen) 
 

za   25 april t/m 
zo   08 mei Meivakantie (incl. Koningsdag en 4,5 mei) 
 

ma 09 mei Eerste schooldag 
wo 11 mei Luizencontrole 

 

 

 

http://www.stichtingwijsneus.nl/
http://www.noordje.nl/
http://www.datschool.nl/
http://www.abbs-elzenhagen.nl/naschools/446-nieuwsbrief-van-jump-in-sport

