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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Maandag 10 september hebben we onze eerste
studiedag van het jaar gehad. We kunnen
terugkijken op een goede, zinvolle, inspirerende
dag. Naast het feit dat het zonnetje lekker scheen,
hebben we ons bezighouden met o.a. Montessorionderwijs Tilburg. Samen met het team van de
Montessoribasisschool De Petteflet (Reeshof)
hebben we onze ervaringen betreffende het
Montessorionderwijs met elkaar gedeeld. Ook
stond deze dag in het teken van ontmoeten en
verbinden. Het delen van elkaars expertises zorgt
ervoor dat we de juiste stappen kunnen zetten om
de ontwikkeling van de kinderen nog beter te
begeleiden. Kortom, een goede dag voor de beide
scholen.
Inmiddels voeren de IB-ers (Conny – Irma en Anja)
met de collega’s groepsbesprekingen. In deze
gesprekken worden alle leerlingen/ de groep goed
gemonitord om ook hier de juiste acties te kunnen
zetten in de begeleiding van de kinderen, mede
door de inzet van extra handen in de groep. Onze
onderwijsassistenten spelen hier een belangrijke
rol in.
Aanstaande woensdag is onze jaarlijkse sportdag.
Dit jaar in het begin van het schooljaar. We
hebben hiervoor gekozen omdat we ons
realiseerden dat de vele activiteiten aan het einde
van een schooljaar voor de kinderen en onze
hulpouders veel vraagt. Het spreiden van de
activiteiten heeft er dan ook voor gezorgd dat we
de sportdag aan het begin van het jaar laten
plaatsvinden. Ik wens alle kinderen veel fijne dag
toe en ……………. alvast hartelijk dank voor de inzet
van de vele hulpouders. Helemaal top !!!
Wens ik u allen een fijn weekend toe.
Bas Evers

Onderwijsnest Fontys PABO
Het investeren in onze nieuwe collega’s en het
inzetten van extra handen voor de zorg van het
kind vinden wij uitermate belangrijk. We zijn dan
ook een Opleidingsschool van de Fontys PABO. Dit
houdt in dat er meerdere studenten uit alle jaren
van de opleiding op school stage lopen. Deze
studenten komen samen in een zogenaamd
‘Onderwijsnest’ bijeen voor intervisie, praktische
uitvoering, individuele ontwikkelingen ed. Dit
Onderwijsnest wordt iedere dinsdag begeleid door
de SLB’er vanuit de PABO (Arjan Lammerts) en de
basisschoolcoach vanuit onze school (Mick Klein).

Studenten andere opleidingen
Op onze school worden ook studenten ingezet van
andere opleidingen als Pedagogiek, Beeldende
Vorming, Dans, ROC Onderwijsassistent en FSH
Bewegingsonderwijs. Middels deze studenten kan
er een bijdrage geleverd worden op zorg- en
andere vakgebieden. Ook zijn er mogelijkheden
om aan te sluiten bij de activiteiten van het
Onderwijsnest die binnen hun ontwikkeling
passen.

Sport- en spelletjesdag woe. 26 sept. a.s!

Vrijdag 5 oktober: Studiedag

In de bijlage lees je de laatste informatie over de
sportdag voor de groepen 3 t/m 8. Lezen dus! De
groepen 1 en 2 hebben op 26 september een
spelletjesochtend op school en kunnen gewoon
om 12.30 uur worden opgehaald.

Vrijdag 5 oktober, Dag van de Leerkracht, is er een
studiedag georganiseerd voor alle 20 scholen van
Xpect Primair. Dit betekent dat alle leerlingen op
deze dag vrij zijn.

Lees ook de bijlagen over:
-TryOut Sports (inschrijven start 24 september!)
-Warandeloop op zondag 25 november a.s.

ICC-werkgroep (Interne Cultuur Coördinator)
We proberen als ICC-werkgroep zoveel mogelijk
disciplines aan bod te laten komen. Drama, dans,
beeldend, foto-film, literatuur, natuur- en
milieueducatie, musea, cultureel erfgoed, maar
ook techniek en muziek... in de vorm van een
workshop, een voorstelling, een tentoonstelling.
De activiteiten laten we zoveel mogelijk aansluiten
bij de thema’s van Da Vinci.
Een kleine greep uit de planning voor dit jaar:
Bij de groepen 1/2 kwam De Bakfietsjuf al op
school om met de kleuters een potje zee te
maken. Prachtige resultaten waarvan u in de hal
van de school kunt meegenieten. Later dit jaar
staan nog een paar mooie voorstellingen gepland.
De middenbouw (groepen 3/4) gaat deze dagen
naar Eindhoven, waar de prehistorie zichtbaar en
invoelbaar wordt in het Prehistorisch Dorp. De
Tussenbouw (groepen 5/6) zal dit jaar vooral
beeldend aan de slag gaan, waaronder met een
workshop poëzie en affiches. De bovenbouw
(groepen 7/8) brengt binnenkort boeken tot leven
tijdens de Kinderboekenweek. Bij het thema WOII
wordt o.a. een bezoek gebracht aan Kamp Vught.
Mede door de hulp van vele begeleidende ouders,
ook als chauffeur, kunnen we de kinderen zo een
rijke culturele wereld laten ervaren!
ICC-werkgroep: 1/2 Lia en Carole , 3/4
Annemarieke, 5/6 Esther, 7/8 Dorien

Aanmelden broertjes/zusjes 2019-2020!
(herhaling) 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.

Kinderuniversiteit weer van start

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit
van Tilburg University een aantal colleges voor
ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de
campus van Tilburg University laten kinderen
kennis maken met wetenschap. De hoogleraren
zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen uit verschillende provincies
deze colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat
gepland op woensdagmiddag 31 oktober (15.0016.00u). Professor (milieu-economie en
klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de
kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat
momenteel volop in de belangstelling staat. De
titel van het college is: ‘Lekker warm?’.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en
aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
We verheugen ons erop om leerlingen van uw
school bij de kindercolleges te mogen
verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en
begeleiders ook van harte welkom.
Overigens: op 4 oktober organiseert Tilburg
University Junior nog een andere activiteit: Junior
Night University vanaf 18.30u. Voor junioren van
9 t/m 12 jaar is er een speciaal onderdeel: Junior
Night University. Dit jaar staat Night University in
het teken van Werelddierendag. Meer informatie
en aanmelden:
https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/juniornight- /

Kloostertuin: het eind is in zicht!
Vanaf woensdag 26 september a.s. worden in de
kloostertuin werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het
plaatsen van de
klimtoren. Dit houdt
in dat er van 26-09
t/m 3-10 bouwhekken
geplaatst worden. De
kloostertuin is
daardoor minder
toegankelijk voor ouders met spelende kinderen.
Wij willen u vragen om na schooltijd, mocht u
gebruikmaken van de kloostertuin, hier extra
aandacht aan te schenken. Let op: bouwhekken
zijn geen klimhekken! Ze worden juist geplaatst
voor de veiligheid gedurende de werkzaamheden.
Hiermee naderen het einde van de voltooiing van
het project. Een prachtige speelruimte voor onze
leerlingen en kinderen uit de buurt.

Kalender
Ma. 24 september
Ma. 24 september

Di. 25 september
Woe. 26 september

Woe. 26 september
Woe. 3 oktober
Vrijdag 5 oktober

Vergadering MR
Start aanmelden
TryOutSports (zie
bijlage)
Vergadering OR
Sportdag groepen 3
t/m 8→ Attila (zie
bijlage)
Spelletjesochtend
groepen 1/2 →
locatie school
Start verkoop
kinderpostzegels
Start
Kinderboekenweek
STUDIEDAG team
Alle leerlingen vrij

