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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Sinterklaasfeest op de Elzen
Afgelopen
maandag zijn er
weer een aantal
pieten in de
klassen geweest.
Dolle pret
natuurlijk en ook
wel een beetje
spannend. Zij
hebben de
kinderen verteld
dat ze hun schoen
mochten zetten.
Nou, dat hebben
we geweten hoor. De rommelpiet is lekker los
gegaan. Oh oh oh, wat was er weer een troep
gemaakt in onze school! (zie foto).
Op woensdag 5 december zal ook de Sint zelf een
bezoekje brengen op De Elzen. Dat gaat vast weer
een gezellig feestje worden! De groepen 5 – 8
zullen op deze dag elkaar verrassen met prachtige
surprises. Welkom Sinterklaasje!
WARANDELOOP
Afgelopen zondag 25 november stond de
Warandeloop in het teken van de scholieren
crossdag. Ondanks het koude weer stonden er
weer veel
deelnemers
van onze
school aan
de start. Bij
alle
categorieën
waren de
gekleurde
Elzenshirts
goed
zichtbaar,
geweldig om
te zien!

Álle deelnemers hebben een fantastische
prestatie geleverd en traditiegetrouw vielen we
weer volop in de prijzen.
Prijswinnaars waren:
ZILVER! Hugo Beerthuyzen - Jongens groep 3
ZILVER! Linde van den Bos - Meisjes groep 4
GOUD! Parel Onijs - Meisjes groep 5
GOUD! Mila Weerstra - Meisjes groep 6
GOUD! Elske van der Ven - Meisjes groep 7
GOUD! Daan Nooijens - Jongens groep 7
ZILVER! Carel Doszmann - Jongens groep 8
Op de site van de warandeloop
(https://evenementen.uitslagen.nl/2018/warande
loop/) kun je zien hoe goed ál onze deelnemers
het hebben gedaan.
Neem ook eens een kijkje op
http://tilburg.com/fotoboek/warandeloop-2018zondag/
en op
http://bit.ly/2ShZFZb voor hele leuke foto’s!
Monday Morning Mile
De Monday Morning Mile gaat er even tussenuit.
In het voorjaar zijn we weer terug!

Kalender
Donderdag 29 nov.
Vrijdag 30 nov.
Woensdag 5 dec.
Donderdag 6 dec.

Vergadering OR
Vergadering MR
Viering 2
Sinterklaas op
school!
STUDIEDAG: alle
leerlingen vrij

