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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen

waar we als school de aankomede periode de
accenten op kunnen gaan leggen.
Voor de kinderen uit de groepen 8 komt er weer
een spannende tijd aan. De aankomende weken
zullen zij de volgende stap in hun leven gaan
maken d.m.v. het kiezen van een school voor
voortgezet onderwijs. Niet alleen voor de kinderen
spannend, maar ook voor u als ouders. Ik wens u
veel succes toe met het kiezen van een school
naar keuze voor uw kind.
Wil ik iedereen, mede namens mijn collega’s, u
een fijne 2e helft van het schooljaar toewensen.
Wij hebben er weer zin in !!
Bas Evers, directeur

Een mooi 2019 gewenst!
Namens alle collega’s van De Elzen wil ik jullie
graag een goed, succesvol, ontspannen, maar
vooral een gezond 2019 toewensen. We kunnen
terugkijken op een goed jaar. Iedereen, van klein
tot groot, wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
Het welbevinden staat hoog op onze agenda !!!
Ook wil ik alle ouders hartelijk danken voor de
geweldige inzet tijdens de kerstviering. Het was
fijn om te zien dat we als school dit soort
activiteiten SAMEN kunnen vieren.
Kijkend naar 2018 kan ik ook met een goed gevoel
aan mijn omgeving vertellen dat we met De Elzen
ons steeds blijven ontwikkelen dat weer ten goede
komt aan het individuele kind. Wij zullen u dan
binnenkort op de hoogte brengen omtrent de
onderwijskundige ontwikkelingen op de De Elzen
middels de ontwikkelingsmemo. Houd deze goed
in de gaten !!!
De aankomende twee weken zullen de kinderen
de CITO toetsen gaan maken.
(leerlingvolgsysteem). Als school nemen we twee
keer per jaar deze toetsen af. (januari – juni) De
uitslagen geven ons een beeld over de individuele
ontwikkeling op de cognitieve vakgebieden. De
toetsen zijn voor ons diagnosticerend en geven de
leerkrachten en het OBT informatie over de stand
van zaken en de te volgen weg van het kind. We
kijken naar de leerlinggroei van het individuele
kind. Op de studiedag van 30 januari a.s. gaan we
als school n.a.v. o.a. de resultaten weer kijken

Het goede doel: 'Vierde Geschenk'
Gedurende de weken voor de kerstvakantie is er
door veel van jullie speelgoed meegenomen naar
school om te doneren aan de 7.000 kinderen die
in Tilburg opgroeien onder de armoedegrens.
De organisaties waren positief verrast door de
hoeveelheid speelgoed dat is ingezameld. Wat een
ontzettende warme gedachte! Tijdens de
Driekoningenintocht op zaterdag 5 januari jl. is het
speelgoed symbolisch gebracht. Namens alle
organisaties bedanken we iedereen die heeft
meegeholpen. Top!

Tigers 013
Vanaf vandaag zijn wij gestart met een project bij
de onderbouwgroepen welke is gericht op het
aanleren van levensvaardigheden aan de hand van
6 thema’s:
* Vreemdelingen
* Pestkoppen
* Noodgevallen (brand, water/ zee, verkeer)
* Samenwerken en leidinggeven
* Gezondheid en fitheid
* Wereldoriëntatie
Met de kleuters gaan we dus al verder kijken naar
de wereld om ons heen. De kleuters leren niet
alleen dat we moeten recyclen maar ook waarom
dat belangrijk is en wat het gevolg anders is. We
gaan praten over brand en wat je dan moet doen.
Kleuters leren om in de supermarkt te kijken naar
gezond en ongezond voedsel en leren begrijpen
hoe hun lichaam werkt in grote lijnen.
Spelenderwijs leren de kinderen dus om te gaan
met gevaren, met elkaar, gezond eten en sociale
normen. Deze lessen duren in totaal 5 weken en
worden gegeven door een bevoegd instructeur
van Sportschool013 in samenwerking met meneer
Stefan.
Bovendien hebben ouders van kinderen uit de
groepen 1/2 op de vrijdagmiddagen 11, 18, 25
januari en 1 en 8 februari van 15.15u tot 16.00u
de mogelijkheid om samen met hun kind(eren)
een extra naschoolse les te volgen. Deze is
natuurlijk geheel gratis en vindt plaats in de
speelzaal van onze school. Kijk voor meer
informatie over het Tigers project op:
https://www.sportschool013.nl/lessentilburg/tigers/ en op: http://www.tigerslse.nl/over/

Verkeerswerkgroep: doet u mee?
Na enige tijd van afwezigheid, willen wij de
Verkeerswerkgroep nieuw leven inblazen. Wij
willen ons profileren als Verkeersveilige School en
zijn ambitieus genoeg om in aanmerking te willen

komen voor het Brabants Verkeersveiligheids
Label. We zijn op zoek naar ouders die samen met
ons, leerlingen, leerkrachten en directie, werken
aan een verkeersveilige school- en
woonomgeving. U als verkeersouder kan hierin
verschil maken. Samen met leerkrachten, de
KinderRaad en directie maakt u zich sterk voor:
• Een veilige schoolomgeving,
• Het betrekken van ouders bij de
verkeersveiligheid van hun kinderen
• Goed verkeersonderwijs
• Veilige school-thuis-routes
Heeft u interesse in deelname in de
Verkeerswerkgroep, of wilt u eerst wat meer
informatie, dan kunt u terecht bij Anita Stolk,
leerkracht en bouwcoördinator van de
middenbouw: anita.stolk@xpectprimair.nl

Vakantietoernooi Zaalvoetbal
In de kerstvakantie kwamen op 5 locaties in
Tilburg ruim 1600 basisschoolleerlingen in actie
tijdens het Vakantie Toernooi zaalvoetbal. Vijf
teams van onze school streden om mooie prijzen,
waaronder de Fair Play prijs.
Op de donderdag kwam Oranjeleeuwin Jackie
Groenen een wedstrijd van de meiden fluiten en
ging met de deelnemende teams op de foto. Een
geslaagd toernooi! Benieuwd naar de uitslagen?
Deze week vind je alle uitslagen op
www.sportintilburg.nl 🏆⚽️🥇💪

Nieuw mailadres MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een
nieuw mailadres. Zij zijn voortaan bereikbaar
via:
bsdeelzenmr@xpectprimair.nl

Kalender
Secretaris gezocht
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 (de eerstvolgende is 28 januari
om 20.15 uur in de koffiekamer). Heb je vragen
over de taken en hoeveel tijd het ongeveer kost,
neem dan contact op via het mailadres van de
ouderraad.
Namens de ouderraad,
Mieke Baltes, secretaris

Gevonden voorwerpen
Ondanks dat we met enige regelmaat de
gevonden voorwerpen opruimen, is de voorraad
alweer explosief gegroeid! Ben je iets kwijt? Je jas,
een handschoen, gymbroekje, drinkbeker of
broodtrommel? Zoek het snel in de blauwe kist
onderaan de grote trap (nabij de teamkamer).
Volgende week vrijdag (18 januari) worden alle
spullen opgeruimd.

Do. 10 januari
Ma. 28 januari
Woe. 30 januari

Vergadering MR
Vergadering OR
STUDIEDAG team,
alle leerlingen vrij

