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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Aanstaande maandag 10 september is er een
studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn
deze maandag vrij (zie ook jaarkalender).
Aanmelden broertjes/zusjes 2019-2020!
We zijn alweer druk bezig
met de organisatie voor
het volgende schooljaar
(2019-2020).
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te
plaatsen kleuters volgend schooljaar vragen wij
alle ouders/verzorgers met een zoon/dochter die
in van augustus 2019 t/m juli 2020 4 jaar wordt,
hun kind vóór 12 oktober 2018 aan te melden.
Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen bij Nicole
(administratie). Dankjewel!
Bij het niet op tijd aanmelden kunnen we niet
garanderen dat uw kind (broertje/zusje) kan
worden geplaatst in schooljaar 2019-2020.

Nieuw: Mediawijsheid weken
De komende twee weken starten we in de hele
school met de ‘Mediawijsheid
weken’.
In elke groep wordt hier, op
eigen niveau, aandacht aan
gegeven. Het eerste thema is:
Sociale Media en Gedrag.
Daarnaast zal het internetprotocol worden
besproken en ondertekend. In de Tussen- en
Bovenbouw maken we in elke groep afspraken
rondom BYOD (Bring Your Own Device) die ook
weer door de leerlingen ondertekend worden.
Hierover ontvangen de betreffende ouders
volgende week extra informatie: uitleg, motivatie
en de gemaakte afspraken. In november, februari
en mei zullen ook steeds twee weken in het teken
van mediawijsheid staan. Dan zullen de volgende
thema’s aan bod komen: zoeken en vinden op
internet - reclamewijsheid - gaming.

Kick Off 'Opleiden in school' (stage)
Studenten inspireren met ons Montessori
onderwijs, meer ondersteuning in de groepen en
kritisch zijn naar ons eigen onderwijs… Dat zijn
doelen die wij met de nauwe samenwerking met
de PABO nastreven. Dinsdag 4 september jl.
hebben weer 11 studenten middels een Kick Off
(een kennismakingsactiviteit) kennis gemaakt met
elkaar en met de begeleiders Arjan Lammerts
(docent Pabo) en Mick Klein (basisschoolcoach
vanuit de Elzen). Zij zullen (voor sommige deels)
dit schooljaar stage lopen in verschillende groepen
en dus ook uw kind mee ondersteunen.

Adverteren in de schoolkrant "Montestory".
Heeft u een eigen bedrijf, een winkel of geeft u
cursussen? Wilt u dit extra onder de aandacht
brengen? Plaats dan een advertentie in onze
schoolkrant:
De Montestory. De schoolkrant wordt dit jaar
vernieuwd en
verschijnt vier keer per jaar.

Ze wordt grotendeels gemaakt door een jeugdredactie, bestaande uit kinderen van onze
school. Met uw advertentie is het voor ons
mogelijk om een mooie schoolkrant uit te geven!
De kopijdatum voor de 1ste schoolkrant van

dit schooljaar is maandag 17 september!
Informeer naar de mogelijkheden bij
Maudy (maudy.klerks@xpectprimair.nl) of
Maartje (maartje.ooms@xpectprimair.nl)

OPROEP voor RESERVEKLEDING
We zijn dringend op zoek naar reservekleding voor
de kleuters. Wie helpt ons aan:
-meisjesonderbroeken
-lange broeken (meisjes)
-joggingbroeken (ook wat grotere maten)
-sokken voor meisjes.
Als u reservekleding van school heeft gebruikt; na
het wassen graag weer mee teruggeven.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Leerkrachten Onderbouw

Hockeytoernooi in de herfstvakantie

De leden van de kinderraad 2018-2019 zijn:
5/6A Robin - 5/6B Door - 5/6C Matthijs 5/6D Niels - 5/6E Isa - 5/6F Vesper 7/8A Jens - 7/8B Rocco -7/8C Lucas 7/8D Tijn -7/8E Melissa
Op woensdag 12 september zal de kinderraad een
eerste opdracht uitvoeren op de Basisschool Cleijn
Hasselt, waar alle kinderraden van Xpect Primair
zijn uitgenodigd. Het doel is om elkaar daar te
inspireren en informeren hoe een kinderraad
werkt. Kortom een zinvolle start! We houden jullie
graag op de hoogte houden van de opbrengsten.
Na deze bijeenkomst zal de voorzitter uit de
kinderraad worden gekozen aan de hand van een
een klassenoverstijgende verkiezing in groep 5 t/m
8. Degene die zich hiervoor kiesbaar stellen zullen
campagne voeren in de school. Wie zal dit gaan
worden?

Walk to Fight Cancer*!
Den Bosch-Tilburg-Breda-Eindhoven-Den Bosch

Bij deze memo is nogmaals de informatie gevoegd
over het Vakantietoernooi Hockey op de velden
van HC Tilburg. Interesse? De inschrijving sluit op
zondag 9 september! (zie bijlagen)

Op woensdag 26
september starten drie
ouders (Valérie, Koen en
Monique) van De Elzen
met nog zo’n 25 andere
fighters een
wandeltocht van 4
dagen, 40 km per dag
met een gezamenlijk doel: zo veel mogelijk geld
inzamelen voor kankeronderzoek.

De Nieuwe Kinderraad 2018-2019 is bekend!
Wij als Montessorischool vinden het belangrijk om
de kinderen een stem te geven bij de
schoolontwikkelingen middels een kinderraad. In
iedere groep 5/6 en 7/8 is een vertegenwoordiger
aangesteld aan de hand van een verkiezing die
heeft plaatsgevonden. Deze vertegenwoordiger
neemt plaats in de kinderraad namens de gehele
groep en zal worden begeleid door Mieke Baltes
(namens OR), Corien van Kapel (namens MR) en
Mick Klein (namens directie). De raad zal ongeveer
6 keer per jaar bij elkaar komen om input vanuit
de klassen/directie te bespreken.

Voor dit doel verkopen zij armbandjes en
doppers op school:
-dinsdag 11 september
om 15.00 uur
-woensdag 19 september
om 12.30 uur
Help jij mee?
Met het donatiegeld dat alle deelnemers ophalen
is het mogelijk om nieuwe kankeronderzoeken te
doen. Met jouw donatie zorgen we ervoor dat in
de toekomst kanker niet meer dodelijk is.

Valérie – Koen – Monique: Veel succes met jullie
wandeltocht voor het goede doel!
*) Fight Cancer is een eigenzinnige stichting voor
jongvolwassenen die fondsen werft voor KWF
Kankerbestrijding

Samen maken we een vuist tegen kanker!
#lovelife #fightcancer #walktofightcancer
http://www.walktofightcancer.nl

Kinderdisco
Wanneer?

Waar?
Voor wie?

Elke 2e vrijdag van de maand
14 september – 12 oktober –
9 november – 14 december
Van 19.00 tot 21.00 uur
Wijkcentrum In de Boomtak
Voor kids van 7 t/m 13 jaar

Toegang is gratis! Dus kom en dans!

Kalender
Maandag 10 sept.
Zo. 9 sept.

Di. 11 sept. 15 u
&
Woe. 19 sept. 12.30u

STUDIEDAG alle
leerlingen vrij
Sluiting inschrijving
Vakantietoernooi
Hockey
Walk to Fight Cancer:
Verkoop van
armbandjes en
doppers op school

