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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Altijd een leuk gezicht als de sneeuw ons land
weer heeft bereikt. De kinderen genieten dan
extra tijdens het buiten spelen, zeker na een
ochtend hard werken. De aankomende weken
zijn de collega’s hard aan het werk om de
portfolio’s weer op orde te maken zodat ze
eind volgende week mee naar huis gegeven
kunnen worden. Daarop volgend nodigen we
u graag uit om over de ontwikkeling van uw
kind te praten. De gespreksdagen vinden
plaats op woensdag 6 februari en maandag 11
februari. De aankomende week zult u daarvoor een uitnodiging van ons ontvangen. Op
woensdag 30 maart is er een studiedag voor
het team. De kinderen zijn deze dag VRIJ !!
Wens ik u allen, mede namens mijn collega’s
een fijn weekend toe. Bas Evers

aanleiding daarvan vinden gesprekken plaats
met u, ouders/verzorgers. De gesprekken
worden gehouden op woensdag 6 februari en
op maandag 11 februari. (zie ook
jaarkalender). Houdt u er alvast rekening
mee? U ontvangt één dezer dagen een
uitnodiging van de leerkracht van uw kind.
Try Out Cultuur
Volgende week vrijdag 1 februari krijgen de
kinderen een boekje mee van Try-Out Cultuur.
Een boekje met prachtig cultuuraanbod in
onze stad. Kinderen kunnen middels
cultuurkennismakingslessen proeven aan
allerlei verschillende cultuuractiviteiten . Op
woensdag 6 februari mogen alle kinderen
van groep 1 t/m 8 zich digitaal inschrijven op
de website www.tryouttilburg.nl
Leuk en raadzaam om in het weekend
voorafgaand alvast met jullie kinderen te
kijken wat het aanbod is, want VOL=VOL.
Veel plezier bij het uitzoeken van een leuke
activiteit!

STUDIEDAG woe. 30 januari a.s.
Woensdag 30 januari staat een studiedag
gepland voor het team. De leerlingen zijn op
deze dag vrij!
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Verslaggesprekken
De verslaggesprekken komen er weer aan! Op
vrijdag 1 februari zullen de leerlingen hun
portfoliomap mee naar huis nemen. Naar

Montessoridag verplaatst naar 21 maart!
In onze jaarkalender staat op 12 april a.s. de
Montessoridag gepland. Dit jaar hebben we
echter ook een groot Xpect-Primair feest
omdat de stichting waar onze school onder
valt, 60 jaar bestaat. Alle Xpect-scholen vieren
dit met een feest op 21 maart a.s. dat in het
teken staat van onderwijs vroeger, nu en in de
toekomst. In overleg met directie en de
Montessoridagwerkgroep is besloten om
Montessoridag op donderdag 21 maart a.s.
te vieren. Dit betekent dat de Montessoridag
van 12 april vervalt.

Wij hebben altijd veel hulp nodig op de
Montessoridag en ook dit jaar vragen we
weer om uw hulp voor de nieuwe datum 21
maart a.s. Hou deze dag dus vrij in uw agenda
als u wilt komen helpen.
Nadere informatie en een oproep voor
hulpouders volgt binnenkort.

samenwerking met Tilburgse
sportverenigingen. Het is een unieke
competitie tussen basisscholen. Leerlingen
maken kennis met diverse sporten en 'Fair
Play'. Daarnaast zijn ze ook nog eens lekker in
beweging tijdens de vakantie!
In de voorjaarsvakantie staan twee
toernooien op het programma:
IJssport: 8 maart. Klik voor meer informatie
op deze link: http://bit.ly/IJssport
Beeball/Softbal: 10 maart. Klik voor meer
informatie op deze link: http://bit.ly/BeeballSoftbal
Interesse? Meld je aan en doe mee!

Tablets voor kinderen in Sint Maarten!
Tijdens het ouderkind feest vorig schooljaar
hebben we een mooi bedrag opgehaald voor
de Sister Borgia Primary school in Sint
Maarten. De school heeft daar een aantal
tablets voor kunnen kopen en het overige geld
wordt gebruikt om de overkapping op het
schoolplein te repareren.
Nogmaals bedankt voor de donatie namens
alle kinderen, leerkrachten en directie van de
Sister Borgia Primary School.
Het Vierde Geschenk
In de bijlage een bedankbrief van de
organisatie van Het Vierde Geschenk (Goede
doelen-actie) en de Driekoningenintocht.
Vakantietoernooien!
In de schoolvakanties organiseert de
gemeente Tilburg sporttoernooien voor
basisschoolkinderen. Dit doen we in

De ouderraad zoekt…
Voor de ouderraad zoeken we een nieuwe
secretaris. Ik ga er mee stoppen omdat ons
jongste kind in groep 8 zit. Heb je belangstelling dan kun je een keer aansluiten bij de
vergadering van de ouderraad (maandag 28
januari om 20.15 uur in de teamkamer).
Heb je vragen over de taken en hoeveel tijd
het ongeveer kost, neem dan contact op via
het mailadres van de ouderraad:
bsdeelzenouderraad@xpectprimair.nl
Mieke Baltes, secretaris

Kalender
Ma. 28 januari
Woe. 30 januari
Woe. 30 januari
Vrijdag 1 februari
Woe. 6 februari

Ma. 11 februari

Vergadering OR
STUDIEDAG alle
leerlingen vrij
Adviesgesprekken
groep 8
Portfolio mee groep
1 en 3 t/m 8
Verslaggesprekken
met
ouders/verzorgers
n.a.v. portfolio
Verslaggesprekken
met
ouders/verzorgers
n.a.v. portfolio

