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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
STUDIEDAG MORGEN VRIJDAG 5 oktober
Morgen, op de dag van de leraar, heeft het team
een studiedag. Alle leerlingen zijn morgen vrij van
school (zie ook op de jaarkalender).
Op 26 september jl. hebben de kinderen uit de
groepen 1 t/m 8 kunnen genieten van een perfect
georganiseerde sportdag. De groepen 1-2 genoten
van de spelletjes rondom de school en de groepen
3 t/m 8 van een “echte” sportdag op de
atletiekbaan van Attila. Het was prachtig
sportweer! Ik wil alle collega’s maar ook alle
hulpouders hartelijk danken voor hun inzet tijdens
deze sportdag. Top!
Maar liefst 7 collega’s zijn afgelopen vrijdag geslaagd voor hun Montessori-diploma ‘basis
bekwaam’. “Monique H., Lieza, Narelle, Monique
in ’t Gr., Cheska, Sophie H. en Laura: allemaal
proficiat! De Nederlandse Montessori Vereniging
(NMV) was onder de indruk van jullie geweldige
presentatie”. Het werken op een Montessorischool
vraagt naast pedagogische en didactische
vaardigheden, ook nog een tweejarige opleiding
om de essentie van het Montessori-onderwijs
eigen te maken. Ook dit jaar zullen onze ‘nieuwe’
collega’s gaan starten met deze opleiding. Zo
zorgen we ervoor dat het onderwijs op onze
school door gediplomeerde Montessorileerkrachten wordt gegeven.
Zoals u al heeft kunnen zien is onze hal weer
sfeervol versierd in het kader van de aanstaande
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema
“Vriendschap”. We hopen dat de kinderen
hierdoor weer een beetje extra gestimuleerd
worden tot het lezen van leuke boeken.
Vrijdag 5 oktober is een studiedag voor alle
leerkrachten van de Xpect Primairscholen. Dit jaar
staat de studiedag in het teken van “XPECT DOET”.
De collega’s gaan zich inzetten voor de bewoners
van zorginstelling Vincentius en ouderen in

verzorgingshuis De Eikelaar in Udenhout. Van het
wandelen en knutselen met de bewoners tot het
timmeren van plantenbakken en het winterklaar
maken van de tuinen. Kortom, onze Xpectcollega’s steken de handen uit de mouwen. We
hopen dat het een geweldige dag gaat worden.
Ter herinnering; de herfstvakantie duurt voor de
kinderen dit jaar twee weken. De tweede week
(van 22 t/m 26 oktober) is een compensatieweek
voor de leerlingen; het team heeft deze tweede
week enkele studiedagen.
Wens ik u allen een fijne weekend toe, Bas
HERFSTWANDELING
Op woensdag 10 oktober gaan de kleuters op
herfstwandeling. We gaan naar de bossen bij het
Riels Hoefke om te ontdekken en leren over de
herfst. Ook zal juf Esther van muziek een
muzieklesje in het bos geven. Superleuk
natuurlijk! Op deze ochtend willen we
jullie vragen om de
kinderen
gemakkelijke kleding
en schoenen te laten
dragen (eventueel
laarzen en een
regenjas als het een
beetje dreigt te
regenen). Alleen bij
heel slecht weer
gaat de wandeling
niet door. Het is ook handig als de kinderen een
makkelijke, niet te grote rugzak meebrengen die
dag omdat de kinderen zelf hun fruit spulletjes
meenemen in het bos. We hopen op een mooie
zonnige herfstdag!
Leerkrachten van de onderbouw
Algemene ledenvergadering oudervereniging
UITNODIGING
Zoals u misschien weet heeft onze school een
oudervereniging. U als ouder van een kind op deze
school bent automatisch lid van deze vereniging.
Elk jaar legt de ouderraad (het bestuur van de
vereniging) verantwoording af aan alle ouders van

school over de activiteiten die zij in het afgelopen
schooljaar heeft georganiseerd en de gelden die
hieraan zijn besteed. Daarnaast wordt aan het
begin van elk schooljaar de begroting voor de
activiteiten in het nieuwe schooljaar vastgesteld.
Dit gebeurt in de algemene ledenvergadering van
de oudervereniging die wordt gehouden op
woensdag 10 oktober 2018 van 20.15 uur in de
lerarenkamer. Aansluitend vindt de gewone
vergadering van de ouderraad plaats. De
agendastukken voor de ALV heeft u reeds eerder
deze week per mail ontvangen.
U bent van harte welkom!

Fietscontrole
Van Frans en Antoine komt het signaal dat veel
fietsen van onze leerlingen een ondeugdelijke
standaard hebben zodat deze moeilijk te stallen
zijn. Aan ouders/verzorgers de oproep om de fiets
van hun kind(-eren) te voorzien van een goede
standaard zodat deze geen hinder vormt bij het
stallen op het schoolplein. Bedankt.

De ouderraad
Parkeren rond de school
We krijgen steeds meer klachten uit de buurt over
het parkeergedrag van ouders/verzorgers van
onze school. We willen u er nogmaals dringend
op wijzen dat parkeren
alleen mag in de
daarvoor
bestemde
vakken en niet op de
stoep, op inritten en
voor garagedeuren van
buurtgenoten. Het is
lastig bij grote drukte
om een parkeerplaats
te vinden in de nabijheid van school, maar:
1. Kom op tijd
2. ‘Kiss and ride’ (het afzetten van kinderen
met de auto) niet midden op straat waardoor je andere weggebruikers hindert en
in gevaar brengt!
3. Parkeer verder weg waar parkeren is toegestaan b.v. achter het tankstation aan de
Noordhoekring (gratis tot 9.00 uur)
4. Zoek naar alternatieven om naar school te
komen (te voet of per fiets -indien
woonachtig buiten de wijk-).
We moeten samen zorgdragen voor een veilige
omgeving rond onze school voor iedereen! We
rekenen op ieders medewerking. De wijkagent zal
de komende weken regelmatig aanwezig zijn om
het parkeergedrag te beoordelen.

Textielactie komt er weer aan!
Na het overweldigende succes van vorige
jaren nemen wij ook dit voorjaar weer deel
aan textielactie van de gemeente Tilburg. De
containers worden in week 46 (12 november t/m
16 juni) geplaatst, dus we willen u vragen om nu
alvast te gaan verzamelen en sparen. Hopelijk
kunnen we nog meer textiel op halen dan de
vorige keren! We zijn niet alleen op zoek
naar kleding, maar alles van textiel. Denk aan
gordijnen, lappen stof, slaapzakken
en dekbedovertrekken. Er mogen alleen geen
verfresten, terpentine, enz. op zitten. Het moeten
dus schone lappen zijn.
Dankjewel alvast voor jullie bijdrage!

MR
Bijgaand een uitgebreide informatiebrief waarin
de MR (Medezeggenschapsraad) zich voorstelt.

Samenwerkende Tandartsen Junior
(v.h. jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen.
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
* Als extra service halen we kinderen op van
school en brengen ze terug na de behandeling.
* Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten
poetsen.
* Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en
eetmomenten betekenen voor je tanden.
* Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
* Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding
nodig heeft dan bespreken we dat met u.
* De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor
deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor
een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet
onder de basisverzekering.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij
de jeugdtandverzorging? 013-5430533
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl
tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl

Aanmelden broertjes/zusjes 2019-2020!
(2e reminder) We zijn druk bezig met de
organisatie voor het volgende schooljaar (20192020).
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.

Kalender
Vrijdag 5 oktober
Woensdag 10 okt.
Woensdag 10 okt.

Vrijdag 12 oktober
Ma. 15 t/m 19 okt.
Ma. 22 t/m 26 okt.

STUDIEDAG, alle
leerlingen vrij
Herfstwandeling
groepen 1 en 2
ALV algemene
ledenvergadering
oudervereniging
en vergadering OR
Viering 1
HERFSTVAKANTIE
COMPENSATIEweek
leerlingen (alle
leerlingen vrij)

