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Beste ouders en verzorgers, 
Ergens deze week schoot het me te binnen, dat het woord klikken            
tegenwoordig iets heel anders betekent, dan toen wij kinderen waren!          
Deze verder redelijk nutteloze constatering, heeft echter wel geleid         
tot een iets andere vorm van het Elzenblad dan gebruikelijk. Ik wens u             
daarom allen heel veel klikplezier! 
 
   

 



 

Activiteiten themaperiode II - ‘ Feest!’ 
Hieronder een overzicht van alle extra activiteiten, die tussen de 
herfst- en de kerstvakantie hebben plaatsgevonden. 
 

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

- Bezoek in de klas en videocontact met ‘de bakker’. 
- Themauitje: bezoek aan bakkerij Kaandorp - IJburg. 
- Themauitje: bezoek aan de ‘Zaanse Schans’; meel-  
   en specerijenmolen en het bakkerijmuseum. 
- Zelf pepernoten bakken in de klas. 
- Klasdoorbrekend circuit ‘Lampionnen maken’ 
- Themauitje: bezoek ‘Cacaomuseum’ met  2  
   workshops en 1 interactieve les ‘Van boon tot  
   chocolade’. 
- Onze ‘Bakkerij Spaans’ op de gang (rekenhoek). 
- Schilderen met chocolade. 
- Themaproject: A’dam Light Festival ‘Nachtloerders’  
   met 3 workshops op school & rondvaart met eigen  
   ouder of bekende langs de route en eigen kunstwerk. 
- Themauitje: bezoek ‘Cacaomuseum’ met 2  
   workshops en 1 buurtwandeling met gids door de  
  voormalig grootste cacaohaven ter wereld. 
- Nationale voorleeswedstrijd: Schoolkampioenschap  
   van 4 klassenkampioenen op het meester Wim-plein. 
- Themapresentatie: kerstmarkt in de gymzaal. Netto  
   opbrengst: €520,- voor ‘Serious Request’. 
- Hoofdrol kerstmusica ‘Gijs’ 
- Lampionnen maken en ter ere van St. Maarten  
   bezoek verzorgingshuis ‘De Die’ (jaarlijks). 

School- 
        breed 

- Naschoolse Yogacursus (groepen 3 en 4). 
- Open podium ‘Something Elzies’ 
- Voorbereiding, schoenzetten en bezoek Sinterklaas  
   (op een hoogwerker). 
- Kerstmusical ‘Gijs’, A & B (met alle leerlingen). 
- Kerstorkest (samengesteld groepen 5 t/m 8). 
- Kerstkoor. 
- Kerstdiner voor kinderen in de klas. 
- Kerstborrel voor ouders en verzorgers. 
- Dozenactie Voedselbank 

 

 



 

Thema’s  
Thema groep 1,2: De Bakkerij  
 

Klik hier voor foto’s bezoek Zaansche Schans 
Klik hier voor foto’s pepernoten bakken 
 

Thema groep 3,4: Smakelijk eten! 
 

Klik hier voor foto’s van de thema-opening.  
Klik hier voor foto’s van het bezoek aan het cacaomuseum. 
 

Thema groep 5,6: Smakelijk eten! 
Behalve themalessen, kregen alle kinderen van de groepen 5 en 6           
deze periode ook bijzondere muzieklessen van juf Angela! Met dank          
aan Muziekschool A’dam Noord konden alle kinderen kennismaken        
met het bespelen van de Ukulele. Een groot succes. We hebben zelfs            
van de Sint vernomen, dat dit muziekinstrument plotseling op         
verschillende verlangslijstjes stond!  
 

    
 

Thema groep 7,8: Smakelijk eten! 
 

Klik hier voor het verhaal en foto’s van het bezoek aan ‘De Die’  
Klik hier voor het verhaal en foto’s van de thema-opening. 
Klik hier voor het verhaal en foto’s van de thema-afsluiting. 
 

Nabericht: de nettowinst van de kerstmarkt, waar de kinderen van de           
groepen 7 en 8 hun zelfgemaakt eten hebben verkocht, bedroeg          
bijna €600,-. Dit geld wordt gedoneerd aan ‘Serious Request’.         
Hiervoor is een Serious Request pagina aangemaakt. U bent van          
harte uitnodigd om familie en vrienden attent te maken op deze actie.  
 

Klik hier voor de pagina  Serious Request van Elzenhagen. 
 

  

 

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipM2l5zxrK66pSFagZNcr73Xyc58DLEr6PZWi1Rg
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipNG-4B1WZUFV6LysQiq1If-DocwKmWwVgz3TqRt
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOKDLOlV8wl18LRjqvecAlOg501ogZGJOV9Cflc
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOCkANkbpIY4ZWJbks0QgdUNQcfeTxSNS4S3uzn
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/2384947274967254
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/2347889302006385
http://www.abbs-elzenhagen.nl/groep-7-8/440-gr78-kerstmarkt?fbclid=IwAR25foJN6wl0bSsyBzJmz1uhnajd2bc5NotgX9Uin_IAu7W9cGF0CFmC0Xg
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/saskia-van-bezouw


 

Column 

Kenneth Grasmeijer - Bedankt!  
 

Wat hebben we een mooi kerstfeest achter de rug! 
 

De engeltjes uit groep 1/2 staan te wachten in de gang           
om naar binnen te mogen. Heel stil schuifelen zij twee          
aan twee theaterzaal Elzenhagen binnen. Je hoort       
alleen het geritsel van de jurkjes. Prachtig! Wat een mooi          
gezicht. Nu kan de musical van start. 
 

Zo verliepen de twee ochtenden bij aanvang van de kerstmusical.          
Een mooi stuk geschreven door Charlotte Huiskamp n.a.v. het drama          
‘Gijsbrecht van Aemstel’. Alle kinderen kregen hun moment om te          
stralen en brachten hun teksten en liederen op mooie wijze ten           
gehore. De leerkrachten onder leiding van Anno hebben echt hun          
best gedaan om er weer een mooi theaterstuk van te maken.           
Donderdagavond begon het kerstdiner met een optreden op het         
Meester Wim-plein. Het optreden van het Elzenhagen-orkest was een         
groot succes. Ze waren zelfs goed in staat om het zangkoor van            
leraren te kunnen begeleiden. Daarna startte het diner in de klassen           
en was er een gezellig samenzijn voor ouders en verzorgers. Het was            
een fijn en sfeervol kerstfeest. 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die hier een mooi feest van             
heeft gemaakt: de leerkrachten, de voorbereidingscommissie, de       
oudervereniging, de hulpouders, de klassenouders, de bak- en        
braadouders. Iedereen heel erg bedankt. Zonder deze vorm van         
samenwerking zou het niet zijn gelukt!  
 

We sluiten nu 2019 af en gaan straks 2020 in. We hebben mooie             
momenten gevierd, maar ook tegenslagen met elkaar gedeeld. We         
hebben plezier gemaakt, maar ook verdriet gekend. We hebben met          
elkaar samengewerkt en soms ook lijnrecht tegenover elkaar        
gestaan. Maar één ding bindt ons en dat is de liefde voor de kinderen.              
Ouders, verzorgers, leerkrachten en alle andere collega’s doen hun         
best om deze kinderen voor te bereiden op een mooie toekomst.           
Iedere dag weer opnieuw. Wij hebben onszelf de opdracht gegeven          
om kinderen goede burgers te laten worden, die zich staande kunnen           
houden in een steeds veranderende samenleving. Ook in 2020 zullen          
wij ons daar weer voor inzetten met de vaste groep mensen, oude            
bekenden en nieuwe gezichten. De schooldeuren gaan weer open op          
maandag 6 januari 2020. Tot dan! 
 

 



 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen toe en een prachtig nieuw 
begin in 2020. Voor straks alvast … Gelukkig Nieuwjaar. 
 

Bijzondere zaken 
 

Kerstmusical 2019 - ‘Gijs’ 
 

De vijfde kertmusical alweer, waaraan alle      
kinderen meedoen. Een jubileum dus, dat in het        
teken stond van een oude Amsterdamse      
traditie: de opvoering van het drama ‘Gijsbreght       
van Aemstel’, dat Vondel schreef in de 17e        
eeuw en traditiegetrouw ieder jaar wordt      
opgevoerd in de Stad. Behalve een paar linkjes        
naar twee fotoalbums, ook een link naar een        
korte video, waarin in één minuut wordt       
uitgelegd, waar deze ingewikkelde    

geschiedenis over gaat.  
 

Klik hier voor fotoalbum 18 december (A) 
Klik hier voor fotoalbum 19 december (B) 
Klik hier voor videoclip met korte samenvatting  (Voor grote mensen) 
 

Sinterklaas! 
Wat weer een prachtig feest met een spectaculaire intocht van de           
Sint. Blije kinderen en schitterende surprises. Onze hartelijke dank         
gaat uit naar de Sinterklaascommissie van team en Ouder         
Vereniging! Lieve Sint en Pieten: heel graag tot volgend jaar :-) 
 

Voor een kort verslag en foto’s klikt u hier. 
 

Voorleeskampioen 
Op 10 december traden vier klassenkampioenen voorlezen aan in de          
arena op het Meester Wim-plein. De winnaar dit schooljaar is voor de            
eerste keer een leerling uit groep 7: Rem Eringa! Van harte           
gefeliciteerd en heel veel succes in de volgende ronde! 
 

Voor het hele verhaal en foto’s klikt u hier.  
 

A’dam Light Festival 
Ieder jaar weer een bijzonder project, dat in samenwerking met ‘Juf 
op straat’ en het A’dam Light Festival georganiseerd wordt: kinderen 
in groep 5, die samen met een kunstenaar meewerken aan een 
kunstwerk, dat op de route is te zien. Vervolgens varen de kinderen 
samen met een ouder of verzorger langs de hele route, waarbij ze 
uiteraard even iets langer blijven hangen bij hun eigen kunstwerk! 
 

 

https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipM-SrVWex8t-MhoMR-8ZcxbZN3iRVdzFUJiO2RR
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMR6a9Kg1BDCllPqbV2tpQ5zNNm2i5EMg_LjYq4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Y9wkv7z8u5g&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/2424284867700161
http://www.abbs-elzenhagen.nl/groep-7-8/439-gr78-voorleeskampioen-2019


 

Klik hier voor het fotoalbum voor een korte impressie. 
 

Voedselbank 
Gelet op het thema dit jaar, was de dozenactie deze keer wel heel erg 
toepasselijk. Voor de rest hoeft er niet zoveel gezegd te worden. Soms 
zeggen foto’s meer dan woorden. Hartelijk dank!  

 
 

Bedankje van Simavi (groepen 5/6, nu 6/7)  
 

Klik hier voor korte uitleg en de brief van Simavi. 

 

Naschoolse zaken 

Yogales 
In de afgelopen maanden hebben een groot aantal kinderen uit de           
groepen 3 en 4 yogales gekregen van juf Kim (Blije Yogi). Er moesten             
zelfs twee groepen worden geformeerd om ze allemaal een plekje te           
kunnen geven! Tijdens de laatste les mochten ouders en verzorgers          
komen kijken én meedoen! Voor de komende periode staat er een           
naschoolse cursus ‘Volleybal’ op het programma voor kinderen uit de          
groepen 5 en 6, die zich hier tot 8 januari voor kunnen inschrijven op              
www.sterrenmakers.nl . Overigens is het voor alle ouders en         
verzorgers van kinderen, die het leuk vinden om mee te doen aan een             
naschoolse activiteit, echt de moeite waard om een kijkje op deze           
website te nemen. Alle naschoolse activiteiten in Amsterdam Noord         
staan hierop vermeld. 
 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipM_VVoefZpHj4VzrtbWRTI1fdiAefwhSKgQVqXTsRELazae-cgZ1TO2bKvJvoS4Fw?key=WjkteTRzcUhVamlSMlpleW4wNTA4NUpXczA5d1Fn
http://www.abbs-elzenhagen.nl/groep-5-6/441-gr56-dankjewel-van-simavi
http://www.sterrenmakers.nl/


 

 
 

 
 

Overige activiteiten 
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 (www.stichtingwijsneus.nl), Noordje (www.noordje.nl)           
of de DAT! School (www.datschool.nl). Dit Elzenblad zou echter uit zijn                     
voegen barsten, wanneer wij hier alle nieuwsbrieven afzonderlijk zouden                 
vermelden. Vandaar dat wij u voor deze van harte aanbeveen 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.  

 

Schoolse zaken 
Oh ja … Je zou het bijna vergeten, maar er werd tussen alle bedrijven              
door ook nog een schooldag gestaakt door het team van Elzenhagen           
voor voldoende collega’s en toekomstbestendig (basis)onderwijs! 
 

 

http://www.stichtingwijsneus.nl/
http://www.noordje.nl/
http://www.datschool.nl/


 

 
 

Op de dam 

  

 



 

Tot slot 
Om met de column van Kenneth te spreken: wij wensen jullie hele fijne             
feestdagen toe en een prachtig nieuw begin in 2020. Voor straks           
alvast … Gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

Belangrijke data 
ma 6 januari Eerste schooldag 

wo 9 januar Luizencontrole 

 

 

 


