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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

Directie:
We zijn weer begonnen!!!
585 leerlingen, 23 groepen, 64 collega’s, 25
overblijfouders en heel veel hulpouders !!
Na een periode van zes weken vakantie zijn we
afgelopen maandag weer gestart! Fijn om zoveel
vrolijke, gebruinde, uitgeruste en glunderende
gezichtjes te mogen begroeten. Ik hoop dat
iedereen de accu goed heeft kunnen opladen en
weer klaar is voor een gezellig, leerzaam, maar
vooral ook fijn schooljaar. Wij als team hebben er
in ieder geval heel veel zin in. Ruim vóór de eerste
schooldag werden de lokalen al ingericht en werd
het lesmateriaal in orde gebracht. De aankomende weken zullen ook weer diverse ontwikkelingen
op onze school opgestart gaan worden die ervoor
gaan zorgen dat het onderwijs op onze school nog
beter is afgestemd op de ontwikkeling van ieder
individueel kind. Daarnaast zullen we de ontwikkelingen die ingezet zijn op het gebied van rekenen, taal, de begaafde leerling en de zorgstructuur
voortzetten.
Dit schooljaar verwelkomen we een aantal nieuwe
gezichten. Als ‘nieuwe’ leerkrachten:
Marit Haens (vorig jaar LIO)
Groep 3/4
Sofie van Eeten (vorig jaar LIO) Groep 5/6
Koen Romeijnders
Groep 7/8
Karin Slangen
Onderwijsass.
Marleen Pullens
Onderwijsass.
Marjolein van Gorp
Onderwijsass.
Daarnaast zijn Lisa (groep 5/6) en Kim (groep 3/4)
de LIO-stagiaires voor dit schooljaar.

Ik wil alle kinderen, ouders/verzorgers, collega’s
nogmaals een geweldig schooljaar toewensen en
mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, mijn
deur staat voor u open!
Bas Evers
School”afspraken” Start en Einde Schooldag
Aangezien we als montessoribasisschool de
montessoriprincipes willen uitdragen, vragen we u
met klem om de bijlage goed door te lezen.
Daarin leest u o.a. over de “afspraken” die we
hanteren om onze leerlingen te begeleiden
richting zelfstandigheid bij het wegbrengen en het
ophalen op school. We vragen daarbij ieders
medewerking! Dankjewel.
De Gouden Weken
Ook dit schooljaar starten
we met “De Gouden
Weken”. Deze weken
hebben als doel om een
fundament neer te zetten
voor een goede groepsvorming omdat wij een
veilig en positief groepsklimaat zeer belangrijk
vinden. In principe zijn natuurlijk alle weken
‘goud’, maar in deze geplande weken zal er
schoolbreed extra aandacht besteed worden aan
groepsafspraken, groepsvormende spelletjes en
werkvormen.
De Gouden Weken vinden plaats in de eerste drie
weken na de zomervakantie én de eerste drie
weken na de kerstvakantie. Laten we er een
gouden jaar van maken!
Leerlinggegevens up-to-date
Het spreekt voor zich dat we
graag op de hoogte zijn van
wijzigingen in uw NAWgegevens, telefoonnummers, emailadres e.d. zodat we u te allen tijde kunnen
bereiken mocht dat nodig zijn. Het is voor onze
organisatie belangrijk om over de juiste informatie
te beschikken. Is er onlangs iets gewijzigd in uw
gegevens of die van uw kind? Laat het ons weten
via nicole.dejong@xpectprimair.nl of loop even
binnen bij Nicole (administratie).

Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
In het kader van
“SAMEN werken we aan
de ontwikkeling van uw
kind” starten we weer
met de
kennismakingsgesprekk
en in het begin van het
schooljaar. De inhoud
van het startgesprek
wordt afgestemd op de
individuele behoefte van het kind en kan er dus in
elke situatie anders uitzien. (ook kan het kind
eventueel bij het gesprek aanwezig zijn). Op een
ontspannen wijze leren we elkaar kennen en
kunnen we beiden de verwachtingen uitspreken
betreffende het aankomend schooljaar in relatie
tot de ontwikkeling van uw kind.
In week 34 t/m 37 hebben de groepsleerkrachten
na afloop van school hier tijd en ruimte voor
vrijgemaakt. Bij de groepslokalen hangt een
intekenformulier waarop u zelf de dag en tijd
kunt uitkiezen. Het is de bedoeling dat iedere
ouder zich intekent !!!!
Tevens zal de leerkracht de aankomende tijd ook
de leerkracht-kind gesprekken gaan voeren,
waarin het kind in gesprek met de leerkracht zal
gaan aangeven waar hij zich de aankomende
periode nog graag op wil richten (wat zijn IKdoelen zullen zijn) en waar het nog graag hulp bij
nodig heeft. Dit kan op cognitief- of sociaal
emotioneel gebied zijn. We wensen iedereen fijne
gesprekken toe.
Informatie-avonden voor alle groepen
Op dinsdag 4 en woensdag 5 september houden
de groepen hun jaarlijkse informatieavond.
-Dinsdag 4 september zijn de ouders van groepen
3/4 en 7/8 aan de beurt.
-Woensdag 5 september de ouders van de
groepen 1/2 en 5/6.
We hechten als team veel waarde aan uw komst
en merken dat de communicatie met ouders vaak
makkelijker verloopt wanneer u op de hoogte bent
van de afspraken die we als school aan het begin
van een schooljaar maken.

De scholen zijn weer begonnen!
Op verschillende plekken in de stad hangen
posters en spandoeken met daarop de tekst: “de
scholen zijn weer begonnen” Vanuit Veilig Verkeer
Nederland worden alle verkeersdeelnemers erop
geattendeerd
dat de kinderen weer
naar school
gaan en weer
volop deelnemen aan het
verkeer.
Ook onze
leerlingen komen weer met de fiets of te voet naar
school, daarnaast worden er kinderen gebracht
met de auto. Als school willen we graag dat de
kinderen zoveel mogelijk TE VOET naar school
komen i.p.v. op de fiets. Zeker de kinderen die in
de nabijheid van de school wonen. Momenteel
staan er erg veel fietsen op de speelplaats en dat
gaat ten koste van speelmogelijkheden. U kunt zelf
wel inschatten wat een redelijke afstand is om te
voet te komen. We hopen dan ook op uw
medewerking.
SPORTDAG 2018: HULP GEZOCHT!

WOENSDAG 26 september 2018 VAN 8.00 TOT
12.30 BIJ ATLETIEKVERENIGING ATTILA
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR HULPOUDERS VOOR DE
SPORTDAG VAN DE GROEPEN 3 T/M 8
WILT U HELPEN?
Ontzettend bedankt als u mee wilt helpen, we
hebben uw hulp hard nodig om er een mooie dag
van te maken. U zult worden ingedeeld om een
spel te begeleiden bij de midden-, tussen-, of

bovenbouw. We gaan ons best doen u in te delen
in de bouw van uw kind(eren), maar we kunnen
niet garanderen dat dit ook gaat lukken. Alles is
afhankelijk van het aantal ouders dat zich heeft
aangemeld.
Opgeven als hulpouder kan door op onderstaande
link te klikken: http://bit.ly/sportdag2018 of door
in te schrijven op de inschrijflijst bij de
hoofdingang.
Wilt u helpen bij de sportdag van de groepen 1/2?
Geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht van uw
kind.
Plein 013
Ook dit jaar zijn er 2 consulenten vanuit Plein 013
aan onze school verbonden om te ondersteunen in
de organisatie van passend onderwijs. Het betreft:
Jeannet Moelker en Ine Kammers. Zij zijn
onderdeel van het onderwijsbegeleidingsteam.
Jeannet en Ine zijn op de maandagen op school
aanwezig om extra ondersteuning te bieden aan
leerlingen, leerkrachten en/of groepen. Voor
verdere vragen kunt u contact opnemen met de
coördinator van het onderwijsbegeleidingsteam,
Jolien Verschuren.

Hulp gevraagd voor de schoolkrant!
De jeugdredactie heeft afgelopen schooljaar weer
ontzettend zijn best gedaan om leuke en
interessante stukjes te maken voor de schoolkrant.
Ze zijn heel goed begeleid door Elisa, maar het is
gebleken dat het toch veel fijner is als ze nog een
extra paar handen heeft die mee kan helpen bij
het aansturen van deze kinderen. Daarom zijn we
op zoek naar een ouder die dit schooljaar samen

met haar aan de slag wil.
De jeugdredactie bestaat
uit 8 gemotiveerde
kinderen uit groep 7/8 die
een groot gedeelte van de
schoolkrant maken. Zij
moeten er voor zorgen dat
er ongeveer 10 pagina's
gevuld worden met
diverse rubrieken. Ze
werken hier in twee- of drietallen aan. In de eerste
bijeenkomst is het vooral taken/rubrieken
verdelen (wie doet wat?), daarna is het vooral
monitoren en controleren of alles nog op schema
ligt, bekijken of de kwaliteit van de pagina's in
orde is en helpen bij vragen en/of problemen.
Dit zal ongeveer een half uur a driekwartier per
week van uw tijd in beslag nemen. In overleg met
Elisa kan worden bepaald op welke dag en welk
tijdstip deze bijeenkomsten plaatvinden.
Heeft u interesse om met deze nieuwe groep
enthousiaste kinderen aan de slag te gaan? Neem
dan contact op via
maartje.ooms@xpectprimair.nl
Namens de redactie,
Maudy van Zandbeek, Mick Klein en Maartje
Ooms
Bestellen tijdschriften
Deze week zijn de
tijdschriften uitgedeeld
waarmee u een abonnement
op de Bobo, Okki, Wild van
Freek en/of National
Geographic kunt afsluiten
voor uw kind(eren). Het
afsluiten van het
abonnement kan, net als
vorig jaren, via het
bestelformulier dat aan het
tijdschrift zit of via
internet http://www.blinkshop.nl. U hoeft
dus geen briefje af te geven op school. Het
tijdschrift zal dan direct met de post naar uw huis
verstuurd worden.
LET OP! Dit jaar heeft de uitgever 3 gouden tickets
verstopt in één van de tijdschriften in Nederland!

Mocht je dat ticket vinden, laat dit snel weten aan
de juf of meester. Er is dan namelijk een mooie
prijs voor de leerling, de klas van de leerling en de
hele school!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
Maartje Ooms, de remedial teacher op onze
school: maartje.ooms@xpectprimair.nl
Oproep oudervereniging
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren
voor onze kinderen op school en mee te praten
over de sfeer op school? Dan is de
oudervereniging echt iets voor jou! Voor dit
schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe
enthousiaste leden, in het bijzonder een voorzitter
en een secretaris. Betrokken ouders die
willen helpen met het organiseren van activiteiten
als sinterklaas, kerst, carnaval enz. zijn ook van
harte welkom. Heb je belangstelling kom dan
maandag 27 augustus naar de eerste vergadering
van de oudervereniging om 20.15 uur in de
koffiekamer van school.
Namens de oudervereniging, Nancy en Mieke

Kalender
Ma. 27 aug.
Di. 28 aug.
Di. 4 sept.
Woe. 5 sept.

Lees ook de bijlage!

Vergadering ouderraad
Vergadering
medezeggenschapsraad
Informatieavond
groepen 3/4 en 7/8
Informatieavond
groepen 1/2 en 5/6

