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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Vanaf deze week zijn we gestart met de
tweede periode van het schooljaar. Een
periode die vooral in het teken zal staan van
de feestelijke momenten. Binnenkort zal
Sinterklaas weer in het land aankomen en
daarna zullen we ons gaan concentreren op
kerstmis. Het is al een jarenlange traditie dat
ons schoolgebouw in die weken sfeervol
wordt omgetoverd. De kinderen genieten
altijd enorm van die feestelijke sfeer. U snapt
wel dat het versieren altijd veel tijd en inzet
vraagt van de werkgroepen. Zij kunnen
daarom uw hulp zéker gebruiken! Heeft u
enkele momenten tijd, meldt u zich dan aan
bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij zal uw
naam doorgeven aan de betreffende
werkgroep. Vele handen maken licht werk!
Alvast bedankt voor uw inzet.
Tijdens de afgelopen compensatieweek
hebben wij als team weer een aantal
studiemomenten gehad in de vorm van
opleidingsmomenten, bouwoverleggen en
(leer-)teamvergaderingen. Het montessorionderwijs en onze schoolontwikkelingen
hebben we goed met elkaar besproken. “Waar
staan we en waar liggen onze
aandachtspunten de komende periode?”
Kortom, we hebben weer belangrijke stappen
kunnen maken. We zijn dan ook met
enthousiasme gestart aan deze tweede
periode!
In de herfstvakantie hebben een aantal
leerlingen deelgenomen aan het schoolhockeytoernooi op de velden van HC Tilburg.
Spannende wedstrijden, mooi weer, fijne sfeer
en … er zijn ook nog prijzen in de wacht
gesleept! Fantastisch! Helaas bleek er bij de
prijsuitreiking een foutje te zijn gemaakt
waardoor we volgende week, uit handen van
de sportwethouder, alsnog de

kampioensbeker zullen gaan krijgen. Iedereen
die heeft meegedaan en alle ouders die zich
hebben ingezet of die de kinderen als
supporter heeft gesteund, hartelijk dank!
Alvast een fijn weekend gewenst,
Bas Evers

Kijk je alweer uit naar het volgende
sporttoernooi? In de bijlage lees je alle info voor
het aanmelden van het

Vakantietoernooi Zaalvoetbal op
2 - 3 - 4 januari 2019 (kerstvakantie).
Doe mee! Schrijf je vóór 6 november a.s. in!
Hoogsensitieve kinderen
Als school constateren we steeds vaker dat
sommige kinderen tijdens bepaalde schoolse
activiteiten overprikkeld raken. We zijn daarom op
zoek naar mogelijke aanpassingen voor deze
kinderen. Het gaat om de activiteiten die mede
georganiseerd worden door de ouderraad:
sportdag, Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Montessoridag.
De ouderraad heeft aangegeven te willen bekijken
of het mogelijk is om activiteiten aan te passen
voor kinderen die veel last hebben van de drukte
tijdens deze dagen. In eerste instantie willen we in
kaart brengen welke kinderen hier behoefte aan
hebben. Dus, heeft uw kind op deze dagen last van
overprikkeling, geef dit komende week door via
een mail aan de leerkracht (met in c.c.
conny.linssen@xpectprimair.nl). Het idee is om bij
elke activiteit ouders van de betreffende

leerlingen op de hoogte te stellen van het
programma. Ouders kunnen dan per keer
aangeven of kinderen wel/ niet deelnemen aan
het aangepaste programma. Samen met de
ouderraad wordt de invulling van de aangepaste
activiteit nader bepaald.
Belangrijk hierbij op te merken is dat ouders zelf
verzocht worden mee te denken over de invulling
van het aangepaste programma.
Ook voor de begeleiding moeten we een beroep
kunnen doen op deze ouders.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Citytrainers junior
We zijn weer gestart met een nieuwe periode
citytrainers junior. De 20 citytrainers uit de
bovenbouw begeleiden dagelijks in viertallen twee
verschillende activiteiten op de binnenspeelplaats
voor de kinderen uit de middenbouw.
Uit groep 7/8a zijn dit: Rosan, Jens, Koosje en
Margriet
Uit groep 7/8b zijn dit: Celeste, Anna, Evvy en Sam
Uit groep 7/8c zijn dit: Elke, Milou, Esra, Dieuwke
Uit groep 7/8d zijn dit: Manoah, Tijn van Bergen,
Robin en Saar
Uit groep 7/8e zijn dit: Flo, Sana, Makya en Elena

De Monday Morning Mile is terug!
Wil jij oefenen voor de Warandeloop? Vind je het
leuk om te trimmen? Wil jij actief jouw dag
beginnen? Doe dan vanaf aanstaande maandag 5
november mee met de Monday Morning Mile!
In de bijlage lees je alle informatie. Lees de bijlage,
trek je runners aan en loop mee!

Hockey vakantietoernooi
In de herfstvakantie heeft een groot aantal
kinderen weer deelgenomen aan een
vakantietoernooi. Woensdag 17 oktober vond de
1e editie van het Vakantietoernooi Hockey
powered by Adidas plaats bij Hockeyclub Tilburg.
Maar liefst 557 leerlingen van 23 scholen namen
deel. Naast een toernooi voor de groepen 4 tot en
met 8 was er ook een clinic, waar kinderen van
groep 3 kennis konden maken met deze sport.
De Elzen was met 3 teams vertegenwoordigd.
Naast een sportief partijtje hockey, waren er
natuurlijk ook prijzen te winnen.
De uitslag:
Elzen 1 (groep 4/5): 3e plaats
Elzen 2 (groep 6/7): 4e plaats
Elzen 3 (groep 7/8): 1e plaats.
De bijbehorende beker wordt binnenkort door Erik
de Ridder op school aan het team uitgereikt!

Brief van de voorzitter (kinderraad)
Ik ben Rocco, de voorzitter van de kinderraad. Ik
denk dat jullie me al wel kennen van de posters
door de school. Maar ik kom mededelen dat ik De
voorzitter van de kinderraad ben geworden. En
daarvoor wil ik jullie ontzettend graag bedanken.
En als jullie nog ideeën hebben voor de school
kunnen jullie altijd bij mij zijn. Of je doet het idee
in de Ideeënbus.
Groeten van Rocco

Textielactie in aantocht
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 november) geplaatst, dus we willen u
vragen om nu alvast te gaan verzamelen en
sparen. Hopelijk kunnen we nog eer 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. Het moeten dus
schone lappen zijn.
Jij sorteert, wij recyclen
Jong geleerd is oud gedaan! De gemeente
vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken
bij het sorteren van afval om zo het milieubewustzijn te vergroten. Elke kilo ingezameld
textiel zorgt voor 3,4 kilo minder CO2uitstoot. Bruikbare kleding wordt verkocht in
landen in Oost Europa, Zuid Amerika, Afrika
en het verre Oosten. Dit is ongeveer 70%.
Vervolgens gaat er 12% naar de poetslappenindustrie en 10% richting de recyclingindustrie
om van de vezels bijvoorbeeld vilt, isolatiemateriaal of dekens te maken. Een klein
restant wat overblijft verdwijnt in verbrandingsovens. De gemeente Tilburg wil met de
textielactie meer gesorteerd afval en daarmee
de verspilling van grondstoffen tegen gaan.
De netto-opbrengst van deze textielinzameling wordt helemaal verrekend met de afvalstoffenheffing. De gemeente Tilburg verdient
hier dus niets mee maar geeft dit terug aan de
inwoners in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing. Mocht u nog meer informatie
willen weten over wat er met het textiel
gedaan wordt, kijk dan op
http://www.textielrecycling.nl/onzebranche/alles-over-textielherwinning/
Al vast heel erg bedankt voor uw
medewerking!

Reservekleding school gezocht!
Bent u toch al bezig met het opruimen van de
kledingkasten? En komt u oude lange (jogging)broeken voor jongens/meisjes tegen? Die
kunnen we op school goed gebruiken als
reservekleding! Ondergoed en sokken in
kleine en grotere maten zijn ook van harte
welkom. Deze kunnen worden ingeleverd bij
de conciërgeloge (Frans en Antoine).
Dankjewel!

Kalender
Maandag 5 nov.

Dinsdag 6 nov.

Monday Morning
Mile (zie bijlage voor
alle info)
Uiterste aanmelddatum
zaalvoetbaltoernooi
kerstvakantie (zie
bijlage voor alle info)

