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Nummer 12 
07 maart 2019 

 
Data om te onthouden: 
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken. 
08 maart Alle groepen worden voorgelezen in het Drents 
08 maart Meester Halbe jarig 
14 maart (is verplaatst) Groep 1/2 Beebot: Ssst! De tijger slaapt 
15 maart Iedereen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 
19 maart Groep 6/7/8 Bibliotheek; LEGO We Do 
19 maart Groep 3/4/5 Bibliotheek; Botje bij Annie Schmidt 

21 maart Groep 5/6; Moderne dans 

05 april Presentatie Kubusproject 2 

 
Voorlezen in het Drents 
Demi uit groep 8 heeft meegedaan aan een verhalenwedstrijd met als 
thema In elk kind zit een verhaal. Zij schreef een verhaal over De geest van 
het pluisbosje. Omdat ze één van de prijswinnaars was, mocht ze 
afgelopen vrijdag haar eigen, in het Drents vertaalde, verhaal voorlezen in 
Assen. Onderstaand bericht ontvingen daar over van het Huus van de Toal.  
 

Beilen, 6 meert 2019.  
  

An: de basisschoelen in Drenthe  
  

Hiet giet um:  de oetslag van de verhalenwedstried ‘In elk 
kind zit een geheim’  

  

Moi allemaol,  
  

Wij kiekt met veul genoegen terug op de verhalenschriefwedstried rond het thema ‘een groot  
geheim’. Oet alle windstreken van de previncie hebt kinder metan daon. Het hef allemaol wat lang  
duurd, maor oet al die honderden verhalen bint oeteindelijk virtien van de mooisten oetkeuzen en  
dat hef leid tot de volgende oetslag:  
  

Op de eerste plek is eindigd (…)  
Op de tweede plek bint eindigd:  
Demi Helmhout van De Elsakker in Westervelde met De geest van het pluisbosje;(…) 
Ok dizze kinder hebt een mooie beker kregen oet handen van de gedippeteerde.  
  

Wij feliciteert alle prieswinnaars en bedankt alle kinder die metan daon hebt. Het 
was prachtig um al  
die verhalen te lezen. Een klein kedogie is undertussen overhandigd of komt hiel binnekört te laande  
bij de virtien kanjers.  
  

De winnende verhalen bint overzet in het Drents en dizze verhalen kunt deur veurlezers gebroekt  
worden. De eerste vief kriegt een plek op de website www.wiesneus.nl. Dat hoop we in april veur  
mekaar te hebben.  
  

Hartelijke groet,  
  

De organisatoren: Jan Hartlief, Tea Nijnuis, Geert Woldman, Willy Weerman en Jan Germs. 

 

http://www.obs-elsakker.nl/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qciuo2ismis1smhqkpn7n2ongs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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Kubusproject 
Afgelopen maandag zijn we gestart met het 2e Kubusproject. De presentatie hiervan zal zijn op vrijdag 5 
april tussen 11.00 en 11.45 uur. Een officiële uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort. 
De leerlingen kregen de volgende brief voorgelezen: 

 
Beste leerlingen van OBS de Elsakker, 
 

Wij hebben jullie hulp hard nodig! In en rond het dorp Westervelde wordt veel gefietst. Dat vinden wij 
natuurlijk erg fijn. Maar helaas brengt dit ook een hoop zwerfafval met zich mee. Zo is er zelfs iemand 
wekelijks afval aan het opruimen! Daarom willen wij jullie vragen ons te helpen. 
 

Veel fietspaden liggen langs een drukke weg, maar sommige ook door een bos. Wij hebben gemerkt dat 
juist op beschutte plekken veel zwerfafval ligt. Wij hebben al prullenbakken geplaatst, maar helaas helpt 
dit niet genoeg. Wij willen graag dat er minder afval langs het fietspad tussen Een en Norg komt. Zwerfaval 
is namelijk ontzettend slecht voor het milieu. Willen jullie voor ons uitzoeken hoe wij in de toekomst minder 
last van zwerfafval rond de fietspaden hebben?  
 

Jullie kunnen je plan presenteren aan ons. Wij zijn erg 
benieuwd naar jullie creatieve oplossingen. 
 

Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Kirsten Ipema  
Jeroen Westendorp  
Henk Triemstra 

 
 
 

 
Even voorstellen: Studenten 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

Mijn naam is Arjan Krans en heb het geluk dat ik op de OBS De Elsakker stage mag lopen in 
verband met mijn opleiding Pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben woonachtig in 
Veenhuizen en ben 24 jaar oud. Een stukje ouder dan de gemiddelde student maar met een 
bewuste keuze begonnen aan deze opleiding. 
 

Op het moment ben ik eerstejaars student en heb ik 14 februari mijn eerste stagedag gehad bij 
groep 1 en 2. Deze dag was het toen ook open dag dus het was wat minder regulier dan een 
normale schooldag. Desondanks heb ik een leuke eerste dag hier beleefd en zo rustig aan de kinderen leren kennen. In 
week 12 (18 maart t/m 24 maart) ben ik de hele week aanwezig voor mijn stageweek en kijk hier ook erg naar uit.  
 

Het is even wennen maar had voor mezelf denk ik geen betere school kunnen treffen als deze.  
Met vriendelijke groet, 
Arjan Krans 

 
Hallo allemaal, 
  

Ik ben Esmay Sinninghe, 21 jaar en woon in Leek. Afgelopen schooljaar ben ik begonnen met 
studeren aan de PABO, dit aan de Hanzehoge School. Ik ben hier op OBS De Elsakker 
terechtgekomen om mijn eerste stage te mogen doen.  
Elke donderdag ben ik aanwezig en zal ik verschillende lessen geven en veel observeren om 
hopelijk de ervaring die ik op doe later te kunnen gebruiken. Ook zal ik 1 keer een hele week 
aanwezig zijn in de klas.  
De stage doe ik de eerste 10 weken bij Simone in groep 3/4/5.   
Naast school en stage ben ik werkzaam op een naschoolse opvang in Groningen. Mijn plezier voor het lesgeven komt 
van mijn vorige opleiding Sport en Bewegen waar ik 2 jaar gymlessen heb mogen verzorgen in het basisonderwijs.  
 

Ik hoop jullie zo genoeg op de hoogte te hebben gesteld.  
Als er vragen zijn kunnen die altijd gesteld worden!  
Groetjes,  
Esmay Sinninghe

 

http://www.obs-elsakker.nl/
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LEGO We Do voor groep 6/7/8 
Met LEGO We Do kan je leren programmeren op visuele wijze. Met Lego bouw je een robotje dat je via de computer 
kunt programmeren en besturen. 
 

 
Moderne dans voor groep 5/6 

Bij Moderne Dans beelden dansers een verhaal uit met lichaam, emotie en gevoel. Vroeger werden in Europa alleen 
klassieke balletvoorstellingen gedanst. Ongeveer honderd jaar geleden ontstonden in Amerika en Europa andere 
dansvormen. Onder andere moderne dans. Deze dansvorm was vrijer dan het klassiek ballet en de dansers rolden 
zelfs over de grond. Nu zie je in de moderne dansbewegingen ook andere stijlen, zoals breakdance terug. Moderne 
dans is een mix geworden van oude  en nieuwe stijlen en de stijl van de danser zelf. 
Tijdens de workshops wordt gewerkt met muziek uit de animatiefilm ‘Binnenstebuiten.’ Deze film gaat over het 
meisje, Riley en haar emoties. De leerlingen gaan zelf dansbewegingen bedenken die emoties uitbeelden die Riley 
heeft: boos, bang, verdrietig en blij. 
Aan het eind van de laatste les wordt een korte presentatie gegeven aan een andere groep.  
 

 
Nieuws van buiten 

 

http://www.obs-elsakker.nl/

