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● Beste ouders en verzorgers
● Activiteiten thema-periode I

○ Groep 1/2 - Thema: wij bouwen een huis … (en hoe)
○ Groep 3/4 - Ik ben een boswachter!
○ Groep 5/6 - Nederland! (Aardrijkskundig)
○ Groep 7/8 - De grond onder je voeten …

● Ongenoemde zaken, die toch aandacht verdienen
● Voor aan de keukentafel - ‘Squid Game’
● Tot slot en belangrijke data

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen vrijdagmiddag stond er een ‘Something Elzies’ op het
programma. Alleen al de ervaring om na bijna 2 jaar met (bijna) alle
kinderen weer samen in de gymzaal te kunnen genieten van elkaars
optredens tijdens het Open Podium zorgde voor een feestelijk en
passend slot van deze eerste thema-periode en een vrolijke start van
de herfstvakantie.

Ja, het was hard werken de afgelopen maanden, maar we konden
wel  weer met met z’n allen naar school en - ondanks alle
‘probleempjes’ in het primair onderwijs - hebben er weer heel wat
mooie en gedenkwaardige activiteiten plaatsgevonden! Daar moet
meteen een groot ‘dank-jullie-wel!’ bij aan alle ouders en verzorgers,
want zonder jullie hulp was het schier onmogelijk geweest!

De mens is echter een vergeetachtig wezen, dus in dit Elzenblad als
geheugensteuntje nog even een kleine greep uit wat er de afgelopen
weken heeft plaatsgevonden volgens het ‘hap-snap-model’. Veel
lees- klik- en kijkplezier!



Activiteiten thema-periode I - 2021 - 2022
Hieronder een overzicht van een aantal extra activiteiten, die tussen
de zomer- en de herfstvakantie hebben plaatsgevonden.

Groep 1/2 - Thema: wij bouwen een huis … (en hoe)
Om een lang verhaal van 8 weken kort te maken:
eerst het verhaal van de huisjes van gras, hout en
steen, die de 3 biggetjes bouwden en de grote, boze
wolf. Toen stap voor stap een huis bouwen in de klas:
de architect, die een bouwtekening maakt voor de
bouwvakkers; het gereedschap van een timmerman
leren kennen; zelf een huis maken door te (leren)
timmeren en te metselen en dan als dakdekkers het
huisje afmaken. Tot slot de officiële oplevering,

waarbij alle ouders en verzorgers waren uitgenodigd. Niet alleen
meester Herman, maar ook de grote boze wolf in de persoon van juf
Anne-Marie was uitgenodigd om te controleren of de huisjes wel
‘wolf-proof’ waren gebouwd. Toen dat dik in orde bleek te zijn mocht
de nieuwbakken burgemeester van Elzenhagen, dhr. v.d. Grijn het lint
doorknippen en hieven alle aanwezigen het feestlied aan: ‘In Holland
staat een Huis!’
Hierbij de link naar het Facebook bericht over de thema-opening.
Hierbij de link voor een foto-overzicht van het hele thema.

Groep 3/4 - Ik ben een boswachter!
‘Wat doet een boswachter?’ ‘Die wacht in het bos, toch meester?’
Gelukkig viel er nog heel wat meer te ontdekken over wat een
boswachter doet en stilzitten, doet hij of zij zeker niet, want in een bos
is van alles te zien, te horen en te beleven! Bomen, paddenstoelen,
dieren, planten. En als je die dan weer van dichterbij bekijkt, valt er

https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/4060991097362855
https://photos.app.goo.gl/eUyAsf3Rw5ocmjSV7


ook weer van alles te ontdekken. En een boswachter weet dat
allemaal! Samen op stap met zo’n mijnheer of mevrouw in het
Amsterdamse bos blijkt dan ook een heel avontuur!
Het is dan ook niet zo raar, dat er tijdens de speurtocht als afsluiting
van het thema in het Elzenhagen bos (... ja, ja, dat bestaat … ) er heel
wat boswachtertjes in spé bijgekomen zijn in de groepen 3 en 4!
Hierbij de link voor wat foto’s tijdens het thema.
Hierbij de link naar het Facebook bericht.
Hierbij de link voor een impressie van de Mediawegwijs lessen.

Groep 5/6 - Nederland! (Aardrijkskundig)
‘Nederland, Oh Nederland … ‘ Is dat niet het land
van in oranje geklede mensen, die tijdens een
voetbalwedstrijd in het oranje gekleed en klompen
aan met molentjes het stadion binnenlopen? En
waar een jongetje een vinger in de dijk steekt?
Gelukkig weten de kinderen van de groepen 5 en 6
inmiddels wel beter. Na een bezoek aan het
Ilperveld, waar ze ontdekten, dat de Nederlandse
bodem nogal zompig is en hoe dat zo is gekomen,
werd iedere klas in 11 … euh 12 groepjes verdeeld

om onderzoek te doen naar een provincie. Vervolgens moesten ze
hun bevindingen vertalen naar een muurkrant en die aan elkaar
presenteren. De juffen en de meester stelden echter hoge eisen, dus
dat bleek nog een hele klus! Vandaar, dat de
kinderen in de groepen 6 na de herfstvakantie
starten met hun presentatie!
Overigens verdienen de kinderen (en de
begeleidende ouders) nog wel een extra
complimentje, want netjes in een grote groep heen
en terug fietsen naar Landsmeer als je 7, 8 of 9
jaar bent is niet zomaar wat. Toch ging het voor
zo’n eerste keer al hartstikke goed!

Groep 7/8 - De grond onder je voeten …
Jonge, jonge, meisje, wat is daar hard gewerkt! Na een
vakantieopdracht, een paar stevige lessen over grondsoorten, een
bezoek aan het Ilperveld om een belangrijke grondsoort van eigen
bodem te ervaren en een atlassen-circuit om te kijken, wat het
verschil is tussen verschillende landen, werd de leerlingen gevraagd

https://photos.app.goo.gl/eUyAsf3Rw5ocmjSV7
https://www.facebook.com/AbbsElzenhagen/posts/4158798717582092
https://photos.app.goo.gl/iLtFqWhTQu7zR7aR6


om in groepjes een onderzoeksvraag te stellen, naar iets waar ze
meer van wilden weten. (Laat ik als ‘iets oudere’ collega maar voor
mezelf spreken, maar op die leeftijd kon ik in ieder geval niet zulke
onderzoeksvragen met de vijf bijbehorende deelvragen) volgens de
regels van het wetenschappelijk onderzoek opstellen! Ter illustratie
mocht ik in dit Elzenblad als voorbeeld de onderzoeksvragen van 8B
gebruiken om jullie te laten lezen, wat ik bedoel.)

Groep 1 Waar komt zand vandaan?

Groep 2 Wat is het effect van klimaatverandering op de grondsoorten?

Groep 3 Wat betekent de ‘graanschuur van Frankrijk’ voor Europa?

Groep 4 Hoe is Nederland ontstaan?

Groep 5 Wat zijn de verschillen tussen rivierklei en zeeklei?

Groep 6 Hoe zorgen we ervoor, dat Nederland niet overstroomt?

Groep 7 Hoe is Nederland ontstaan? (Geografisch)

Tot slot moesten de antwoorden in een presentatie worden gedeeld
met de rest van de klas, waarbij de makers kritische vragen werd
gesteld over de resultaten. En als leerkrachten in de wandelgangen
dan na afloop vertellen, dat ze verrast waren over de uitkomsten, kun
je alleen nog maar zeggen: ‘Jonge, jonge, meisje toch!’

Ongenoemde zaken,
die in willekeurige volgorde toch aandacht verdienen

- Meester Patrick, die de ‘Knutselkast’ heeft uitgemest,
schoongemaakt en gereorganiseerd, zodat alle materialen weer snel
te vinden en te pakken zijn!
- Moeder Gosia en vader Arno, die als bestuurslid van de OV ervoor
hebben gezorgd, dat er ook dit jaar weer een mooi gedecoreerde
‘Hoek van de Kinderboekenweek’ in de hal stond met alle
genomineerde boeken voor een gouden griffel of een gouden
penseel.
- Sinds 2 jaar weer een live ‘ouder-informatieochtend’ , voor ouders, die
erover denken om hun kind bij ons op school te plaatsen.



- Onze nieuwe muziekjuf Sophia voor de groepen 5, 6 en 7, die de
afgelopen weken is gestart met muzieklessen tijdens het thema
‘Nederland!’, waar iedereen blij van werd.
- Meester Herman, die snel, snel even tussen de bedrijven door naar
school komt om de kleuters op het plein te begeleiden op de piano
tijdens de themapresentatie op het plein.
- Meester Silke en juf Tessa, die na corona eindelijk weer bij ons op
school Mediawegwijs-lessen in iedere klas les hebben kunnen geven.
- De dagelijkse rondjes koffie- en thee van juf Latifa, die het team
gedurende de dag op de been houden.
- Juf Raabia, die onverdroten het hele schoolgebouw blijft
schoonmaken.
- De ouders in het bestuur van de OV en de klassenouders, die altijd
klaar staan om te helpen (of jullie vragen om te helpen) bij activiteiten,
die minstens zo belangrijk zijn als de reken- en taallessen.
- De ouders in de MR en de GMR, die in hun vrije tijd vergaderen om in
het belang van ouders en verzorgers te helpen de school
toekomstbestendig te maken en te houden.
- Alles wat hier vergeten wordt en toch (heel) belangrijk is , want de
conclusie is, dat zonder al die vaak onopgemerkte of onbenoemde
werkzaamheden, Elzenhagen Elzenhagen niet zou zijn.

Voor aan de keukentafel: ‘Squid Game’
Het zal bijna niemand van ons zijn ontgaan, dat er de afgelopen
weken veel te doen was over kinderen op de basisschool, die op
Netflix naar de serie ‘Squid Game’ hebben gekeken. Een serie die is
bedoeld voor 16 jaar en ouder. Uit de verhalen in bijna alle groepen
bleek, dat Elzenhagen daarop geen uitzondering is en een groot deel
van de kinderen er op z’n minst beelden van hadden gezien.
Sommige alleen via filmpjes op TikTok of Instagram, maar ook jonge
kinderen, die de hele serie al hadden bekeken. We hebben ook
gemerkt, dat de meeste kinderen niet in de gaten hebben, dat de
serie niet voor hen is bedoeld en als kinderfilm niet geschikt is.
Misschien goed om daar ‘aan de keukentafel’ nog een keer samen
over te praten.
Klik hier voor een krantenartikel, dat hierover verscheen in het AD.

https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Tot slot & Belangrijke data!
Het was fijn om weer een beetje gewoon een school te kunnen zijn!
We hopen, dat dit ook na de herfstvakantie zo kan blijven en de
onderstaande zaken ‘gewoon’ door kunnen gaan. Tot die tijd wensen
we jullie - ver weg of lekker thuis - een hele fijne vakantie!

Ma. 01 nov.. Eerste schooldag
Di. 02 nov. Informatieochtend voor nieuwe ouders
Do. 04 nov. Start naschoolse cursus 7/8 - Volleybal
Di. 09 nov. GMR (ABSA Scholengroep)
Wo. 11 nov. Sint Maarten
Za. 13 nov. Intocht Sinterklaas
Ma. 15 nov. Studiedag - Kinderen vrij
Vr. 03 dec.. Sinterklaasviering
Vr. 10 dec. Something Elzies - Open podium
Wo. 22 dec. Kerstmusical I
Do. 23 dec. Kerstmusical II

Kerstdiner & Borrel voor ouders en verzorgers
Vr. 24 dec. Laatste schooldag 2021  (tot 12.00 uur )

VR 08 JULI Reserveer alvast in de agenda:
JUBILEUMFEEST ELZENHAGEN


