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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Allergieën
Sinterklaas is onderweg naar Nederland… Vol
verwachting klopt ons hart! Het is voor Sint
belangrijk dat er voor de kinderen met een allergie
een aparte traktatie is. Heeft uw kind een allergie?
Zorg dan dat u uiterlijk maandagmorgen 26
november (9 uur) een alternatieve traktatie hebt
ingeleverd verdeeld over 3 porties (bij de
leerkracht van uw kind). Door de vele
verschillende allergieën is het voor de school niet
meer mogelijk om te zorgen voor een alternatief.
De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij u als ouder.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Werkgroep Sint

Pasjes Natuurmuseum
Vóór de herfstvakantie zijn aan alle leerlingen
weer pasjes voor het natuurmuseum uitgedeeld.
De kinderen
kunnen met dit
pasje (voorzien van
een pasfoto) het
komende
schooljaar het
natuurmuseum
bezoeken voor
slechts 1,50 euro. (Normale entree 9,00 euro).
Met zijn wisselende tentoonstellingen is een
bezoek aan het natuurmuseum zeer zeker een
leuk en leerzaam uitje voor zowel jong als oud.
Meer informatie vindt u op de website:
www.natuurmuseumbrabant.nl
Wij wensen jullie veel plezier!
Team De Elzen

Onze conciërge Frans
Vorige week is onze conciërge, Frans van den
Abbeelen, geopereerd. Hij zal daardoor nog enkele
weken afwezig zijn. Uiteraard wensen we hem alle
goeds toe en hopen dat hij snel weer opknapt.
Veel beterschap, Frans!

Tijdelijke inval-conciërge: Vigen
In verband met afwezigheid van Frans is tijdelijk
een vervangende conciërge op onze school
aanwezig. Zijn naam is Vigen Arakelian. Vigen zal
op maandagen en donderdagen ondersteunde
taken uitvoeren, samen met Antoine. Hij is enige
tijd beheerder geweest
bij Contour De Twern en
is thans ook enkele
dagen werkzaam op
Basisschool De Stappen.
Vigen is 55 jaar en
woont met zijn
echtgenote in Tilburg.
Hij staat positief in het leven, is behulpzaam en wil
zich graag inzetten voor onze school. Zijn hobby’s
zijn koken, klussen en muziek maken: hij speelt
accordeon, keyboard en piano.
We wensen Vigen veel succes toe!

Ouderbijdrage
Op 10 oktober j.l heeft de Algemene
Ledenvergadering van de Ouderraad
plaatsgevonden. Er is besloten de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2018/2019 gelijk te houden
aan het vorige jaar.
De hoogte van de ouderbijdrage is als volgt
vastgesteld:
€ 57,00 voor kinderen uit groep 1-7
€ 107,00 voor kinderen uit groep 8 (inclusief
kosten kamp)
Heeft u een machtiging afgegeven? Dan zal voor
alle kinderen de ouderbijdrage worden geïnd
tussen 22 en 27 november 2018.
De kinderen voor wie wij geen machtiging hebben

ontvangen, krijgen vóór 1-12-2018 een factuur
mee met het verzoek om de ouderbijdrage over te
maken op het rekeningnummer van de Ouderraad.
Wij hopen dat uw kind dit schooljaar ook weer zal
genieten van alle activiteiten die de
oudervereniging in samenwerking met het
schoolteam voor hem/haar organiseert. Heeft u
nog vragen? Mail dan naar:

Or.de.elzen@xpectprimair.nl
Namens de Ouderraad, Marcel Nijssen en Yuri
Otten (Penningmeesters)

Week van de mediawijsheid
Deze en volgende week vindt de nationale Week
van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018)
plaats. In de bijlage leest u meer informatie.

Uitnodigingen verjaardagsfeestjes
Leuk dat de kinderen verjaardagsfeestjes mogen
geven. Echter, wij zien regelmatig dat de
uitnodigingen hiervoor in de klas worden
uitgedeeld. Om teleurstellingen bij kinderen te
voorkomen stellen wij het op prijs als deze
uitnodigingen vóór of na schooltijd, dus niet in de
klas, worden uitgedeeld. Bedankt voor uw
medewerking.

Sport na school!
Aanstaande vrijdag
16 november begint
een nieuwe periode
‘sport na school’.
Deze periode kunnen
de leerlingen uit de
groepen 5/6 op
vrijdagmiddag na
schooltijd meedoen
aan een clinic
musical dans!
Wanneer: Vrijdag 16, 23 en 30 november
Hoe laat: Van 15.10u tot 15.50u
Kosten: Gratis!
Meenemen: Gymspullen (maar die heb je toch al
mee op die dagen)

Walk of Fame
Vorige week
donderdag (8
november)
zijn alle
deelnemers
aan het
vakantietoernooi hockey
getrakteerd
op een luid
applaus
terwijl zij door
de gangen van
de school
liepen.
Bovendien is
die dag de
beker voor de eerste plaats uitgereikt door
sportwethouder Erik de Ridder aan het team uit
groep 7/8.

Vormsel 2019
Van de parochie van ’t Heike ontvingen we een
uitnodiging voor de leerlingen van groep 8 om in
2019 deel te nemen aan het Vormsel. De
ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen hebben
deze uitnodiging reeds via de mail ontvangen.
Interesse of meer informatie via:
corrievervest@online.nl

Kalender
Vrijdag 23 nov.
Woe. 28 nov.
Do. 29 nov.
Vrij. 30 nov.
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