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Nummer 15 
18 april 2019 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
19 april t/m 05 mei Meivakantie 
06 en 07 mei Oudergesprekken 
07 mei Hoofdluiscontrole 
07 mei Groep 1/2  ik zoek, ik vind (vervolg) 
10 mei Groep 5/6 Blow it Away 
12 mei Moederdag 
15 mei Groep 5/6 Trapvaardig (verkeer) 

 
Officieel Kubusschool 
Afgelopen vrijdag, 5 april, presenteerden de leerlingen vanaf 11.00 uur hun oplossingen op de vraag van de gemeente: 
Zoek uit hoe zwerfafval op het fietspad tussen Een en Norg (Eenerstraat) opgeruimd en voorkomen kan worden? 

 
De aanwezige wethouders waren erg onder de indruk van wat onze leerlingen 
hebben gepresenteerd. De pers was ook aanwezig tijdens de presentaties en zij 
hebben mooie artikelen geplaatst in hun kranten en op hun websites. 
Op onze website zijn ook foto’s te vinden. 
 

Wij zijn ook erg trots op onze leerlingen, ze hebben het heel erg goed gedaan! 
Naast de hoofdingang hangt sindsdien het bordje Kubusschool. Daar zijn we dan 
ook erg trots op. 

 
Schoolfruit 
Vanaf 14 november hebben alle leerlingen op school gratis drie stuks groente en fruit per week 
gekregen. De school deed namelijk mee aan EU-Schoolfruit!  
Helaas was deze week alweer de laatste week dat we schoolfruit ontvingen. Na de meivakantie 
moet er dus weer elke dag een pauzehap meegenomen worden. 
 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De 
groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school 
en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 
lezen op www.euschoolfruit.nl. 

 
Verkeersexamen 
In de afgelopen weken hebben de leerlingen uit de groepen 7 en 8 een theoretisch verkeersexamen moeten doen en 
vorige week het praktisch verkeersexamen. Ze zijn allemaal geslaagd! 
GEFELICITEERD. 

http://www.obs-elsakker.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
http://www.euschoolfruit.nl/
https://kubusschool.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
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Mijn droomreis 

Afgelopen zomer was ik op bezoek bij mijn broer in Australië. Het was een 
geweldige reis! Het reizen bleef echter lange tijd na terugkomst kriebelen. Na 
veel wikken en wegen heb ik mijn besluit genomen. Ik wil meer zien van dit 
mooie land, aan de andere kant van de wereld. Daarom vertrek ik, in ieder geval 
voor een jaar, naar Australië om daar te gaan backpacken.  
 
Voor mij voelt dit als de juiste tijd om te gaan. Ik ben nog jong, huur mijn 
appartementje in Groningen en ben niet gebonden aan een relatie. Wel heb ik 
een vaste baan en dat is ook nog eens op een super leuke school. Toch denk ik 
dat de kans zich niet snel meer voordoet om zo’n lange reis te kunnen maken. 
Dit betekent dat ik per augustus mijn ontslag heb ingediend, om deze 
droomreis te kunnen verwezenlijken.  
 

Met trots kijk ik terug op een mooie tijd, waarin we een fijne band hebben 
kunnen opbouwen, op allerlei manieren konden groeien en we hard hebben 
gewerkt aan het nieuwe concept van de kubusschool. Ik heb kennis gemaakt met 
lieve, betrokken ouders, een super leuk team en fantastische kinderen. Ik zal de 
Elsakker zeker gaan missen! 
Ook kijk ik uit naar een nieuw avontuur. Ik hoop daarom de kinderen mee te 
geven om altijd nieuwsgierig te blijven en je te kunnen verwonderen, dat is wat 
mij betreft de grootste rijkdom die je kunt hebben! 
 
Liefs, juf Simone 
 

 
Afwezigheid juf Rianne 
Na de vakantie, moet juf Rianne helaas weer geopereerd worden aan haar kruisband in de knie. Na de vorige operatie, 
eind vorige schooljaar, bleven de klachten aanhouden waarop de artsen besloten hebben haar opnieuw te opereren. 
Voor het herstel na deze operatie staan minimaal 6 weken. Hiervoor hebben we vervanging kunnen regelen. We 
hebben voor de maandagen en dinsdagen juf Jolanda Jansen kunnen vinden en voor de woensdagen, donderdagen en 
vrijdagen juf Lotte Hidding. 

 
Verkiezingen MR 
De zittingstermijn van de voorzitter, Matien Haasjes, is bijna verstreken. Bijna 6 jaar heeft hij in de MR van onze school 
gezeten. Hierdoor komt er een plaatsje vrij in de MR. Naast de Elsakker info kunt u in de bijlage ook een brief van de 
MR vinden met meer informatie. 

 
Inspectiebezoek 
Vorige week is de Inspectie bij ons op school geweest in het kader van een groot onderzoek bij OPON, ons bestuur. Ze 
hebben in totaal 4 van de 12 scholen bezocht. Wij kregen bezoek van 2 inspecteurs, die de hele dag met ons 
meeliepen. Zo waren er klassenbezoeken, gesprekken met de leerkrachten en werd er een aantal documenten 
bekeken. Het was een plezierig bezoek waarin we als school hebben kunnen laten zien wie we zijn en waar we mee 
bezig zijn. Het goede pedagogische klimaat en de rust in de school werden o.a. benoemd. Uit het onderzoek kwam 
verder naar voren wat we al wel wisten, het lesgeven kan beter op elkaar afgestemd worden. We moeten goed kijken 
naar de doorgaande lijnen in de school. Doordat er de afgelopen jaren veel wisseling in het team is geweest is dit goed 
te verklaren. De komende tijd gaan we hier aan werken. 
 

 
Themagroep 
Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is er sinds kort weer een themagroep actief! 
De themagroep bestaat op dit moment uit 3 personen, wij denken dat dit aantal te klein is. Daarom zijn wij op zoek 
naar iemand die onze groep wil versterken. 
Vind jij het leuk om de school te versieren met zoveel mogelijk natuurlijke materialen? Te denken valt aan vilt, takken, 
mos, hout, bloemen etc. Vind je het leuk om een raamschildering te maken? Dan ben je van harte welkom bij de 
themagroep! 
Of misschien ben jij wel de creatieve ouder die een keer iets voor ons wil maken? Ook dan horen we graag van je! 
Voor meer informatie kun je terecht bij Anneke (Wies), Marleen (Quinty) of Daniëlle (Nora). 

http://www.obs-elsakker.nl/
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Groep 5/6 Blow it away 
Muziekleraar Pieter de Jong (geeft bij ons nu ook muziekles in groep 3/4/5) neemt tien 
trompetten, tien klarinetten en tien trombones mee de school in. Het doel is leerlingen 
spelenderwijs de basisvaardigheden van het blaasinstrument te leren en kennis te laten 
maken met de blaasmuziek. De leerlingen gaan zelf aan het blazen en ervaren wat het 
betekent om op een blaasinstrument te spelen. 
 
 

 
Recycling 

De afgelopen week is doos met de inktcartridges opgehaald en is ook de bak met lege baterijen 
geleegd. School krijgt hier een kleine vergoeding voor en het is ook goed voor het milieu. 
Mocht u thuis nog lege baterijen hebben of inktcartridges dan kunnen die op school ingeleverd 
worden. In de hal bij de hoofingang vindt u een bak voor de lege baterijen en een doos voor lege 
cartridges.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van buiten 
 
 
EEN NIEUW BESTUUR OVN -  WEER KONINGSDAG IN NORG!  

  
Koningsdag en Koningsnacht in Norg  
Zwaneveld en De Baander zijn dit jaar samen met de OVN de organisatoren van Koningsdag in Norg. De 
Oranjevereniging heeft een nieuw bestuur kunnen vormen en zal de activiteiten op Koningsdag ondersteunen.  
Op vrijdag 26 april, KONINGSNACHT, is de start van de feestelijkheden met een optreden van de band MELROSE bij 
Zwaneveld. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar in de voorverkoop.  
  
Norg viert Koningsdag op de Brink aan het Oosteind.  
Zaterdag 27 april, Koningsdag in Norg. Vanaf 13.00 uur volop activiteiten op de brink aan het Oosteind.  
Om 13.00 uur, de start van de Koningsdag in Norg, met een welkomstwoord van onze burgermeester Klaas Smid.  
Toon je ondernemerschap op DE VRIJMARKT of laat je behendigheid zien met DE KINDERSPELLETJES.  
Er komt deze middag EEN GOOCHELAAR naar Norg, met een speciale act voor kinderen!  
En natuurlijk zijn er verschillende SPRINGKUSSENS aanwezig op deze feestelijke dag. En is er voor de kinderen een 
echte POPCORNMACHINE!  
Bovenstaande activiteiten, samen met optredens van DJ APPIE, zorgen voor veel vertier op Koningsdag in Norg. 

http://www.obs-elsakker.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqiMKCm9nhAhXSPFAKHUGvC3MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixers.nl%2Fstickers%2Fblaasinstrumenten-52221143&psig=AOvVaw1IcCdJzr0n8qjmMQeqj-p9&ust=1555661838404710
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-opP7v9nhAhVH6KQKHa0HBrgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpapierenkarton.nl%2Fduurzaamheid-mvo%2Fduurzaamheid%2Fduurzaam-gebruik%2Frecycling%2F&psig=AOvVaw1Z3A3Y766I1mJ9fZK93Rig&ust=1555672000064582
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirt-iUwNnhAhXS-KQKHYrqD14QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.simplycolors.nl%2Fkoningsdag&psig=AOvVaw3wPCmJs6ES14n1nA-aRYrG&ust=1555672048142694
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3vTOwNnhAhWBqaQKHf9EBioQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbasissschooldebink.jouwweb.nl%2F181136_fijne-meivakantie&psig=AOvVaw2iX6t4_mzd_dH8LIbnv74T&ust=1555672180247602

