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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Dinsdag jl. hebben we de eerste informatieavond
gehad voor de groepen 1-2 en 5-6. Naast de
groepsinformatie heeft ook de directie en het OBT
zijn plannen voor het aankomend jaar toegelicht.
Een prima opkomst dat voor ons als zeer prettig
wordt ervaren. Vandaag zullen de informatieavonden voor de groepen 3-4 en 7-8 gaan
plaatsvinden. We hopen dat u de tijd neemt om te
komen luisteren naar de leerkracht van uw kind.
Wij als school vinden het erg belangrijk dat we de
ontwikkeling van uw kind niet alleen doen, maar
SAMEN. Aankomende woensdag, 11 september,
hebben we als team onze eerste studiedag van het
dit schooljaar. In het ochtenddeel zullen de
verschillende leerteams (werkgroepen rondom
taal – rekenen – kosmisch onderwijs –
mediawijsheid en rapportage) de plannen
presenteren aan de teamleden betreft het
schooljaar 2019-2020.
Ook dit jaar zijn we weer “opleidingsschool” voor
de studenten van de PABO – ROC – PEDAGOGIEK –
GYM. Het kan zijn dat uw kind naast de eigen
leerkracht ook les gaat krijgen van een stagiaire.
Het is altijd prettig een paar extra handen in de
klas te hebben, dat weer ten goede komt aan de
ontwikkeling van uw kind.
Wens ik u allen alvast een fijn weekend toe.

Naar Euro 85,-- per jaar (op basis van 3 tot 4 keer
overblijven per week).
Naar Euro 42,50 per jaar (op basis van 1 tot 2 keer
overblijven per week).
Dit komt neer op ca. Euro 0,56 per keer. De
oudergeleding van de MR heeft vorige week
ingestemd met deze prijsverhoging.
Binnenkort zullen de facturen voor het
overblijven worden meegegeven aan uw kind.
Gelieve zo spoedig mogelijk voor betaling zorg te
dragen, zodat de organisatie van het overblijven
niet in gevaar komt.
Bedankt alvast voor uw snelle betaling!
Directie en overblijfcommissie

WOENSDAG 11 september: STUDIEDAG!
Op woensdag 11 september heeft het team een
studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

Bas Evers
Overblijven
Als één van de weinige basisscholen lukt het ons
nog steeds om de organisatie van het overblijven
in eigen beheer te houden. Met dank aan onze
overblijfcommissie. Zij zorgen er dagelijks voor
dat zo’n 25 vrijwilligers klaar staan om het
lunchen op school voor uw kind zo prettig
mogelijk te laten verlopen. Daar zijn wij heel blij
mee en heel trots op!

Fietsen parkeren op het schoolplein
Na een groot aantal jaren hebben wij moeten
besluiten om de kosten van het overblijven iets te
verhogen:

Misschien heeft u het al opgemerkt: sinds enkele
dagen zijn op het schoolplein blauwe lijnen
aangebracht waartussen de fietsen kunnen

worden geparkeerd, zodat zoveel mogelijk ruimte
vrij blijft. En zorgt u ervoor dat de fietsen voorzien
zijn van een deugdelijke standaard?! Er is tevens
een blauwe lijn aangebracht bij de achteringang,
om aan te geven dat vóór schooltijd niet in de
kloostertuin mag worden gespeeld. We rekenen
op ieders medewerking.

Wegwerkzaamheden rondom de school
Enexis gaat de komende jaren in fases in de
Tilburgse binnenstad alle gas- en waterleidingen
vervangen. Een hele klus, waar vanaf volgende
week mee wordt gestart aan de Fabriekstraat en
aan de Noordhoekring. Enexis belooft de overlast
zo veel als mogelijk te beperken en informeert
onze school tijdig bij bijzonderheden. Gelieve de
komende maanden rekening te houden met
mogelijke overlast bij het brengen en ophalen
van uw kind(-eren).

(Reminder) De Elzen 90 jaar: HELP MEE!
Dit najaar bestaat onze school 90 jaar! Een mooi
moment om daar feestelijk aandacht aan te
besteden. En dat doen we, samen met onze
leerlingen, op
woensdag 9 oktober, donderdag 10 en vrijdag 11
oktober a.s.
En op woensdagochtend 25 september organiseren we onze jaarlijkse sportdag.
Voor deze activiteiten is veel ouderhulp nodig.

Het succes valt of staat met jullie inzet. En je
kinderen vinden het superleuk als je meehelpt.
Doe mee! Samen maken we er mooie evenementen van.
Heb je tijd om te helpen op:
-woe. 25 september (sportdag) of op
-do. 10 oktober (montessoridag)
Daar zijn we heel blij mee!
Twijfel niet en stuur een mailtje naar:
bs.de.elzen@xpectprimair.nl met als titel:
"IK DOE MEE!".
Vermeld verder in de mail:
-Je naam
-Naam van je kind(-eren) en de groep waarin
hij/zij zit en
-Op welke dag we op je mogen rekenen.
Alvast bedankt voor je reactie!
Team De Elzen

Van het leerteam Mediawijsheid:
In week 39 vindt de landelijke week tegen
pesten plaats. Dit thema zal op De Elzen al
tijdens de mediawijsheidsweken in week 37
en 38, veel aandacht krijgen.
Hoe ga je met elkaar om? Wat doet dat met
een ander? Hoe voel jij je daarbij? Hoe kun je
elkaar steunen? Welke afspraken willen we
daarover samen maken?
In de groepen 5 t/m 8 zal de aandacht vooral
uitgaan naar digitaal pesten, dat is pestgedrag
via internet en sociale media. In deze
leeftijdsperiode gaan veel kinderen immers
gebruik maken van WhatsApp en WhatsApp
groepen en bewegen ze zich steeds actiever
op diverse platforms (Snapchat, Instagram,
YouTube enz).
Een goed moment dus om over nettiquette na
te denken.

Ouders/verzorgers, let op!
Op dinsdagavond 12 november staat een
avond over Mediawijsheid op de
jaarplanning. We horen van veel ouders dat ze
graag meer informatie willen, maar ook
uitwisseling. Hoe gaan anderen hier nou mee
om? Daarvoor willen we op deze avond de
gelegenheid bieden. Dus: deels informatief en
deels interactief met de mogelijkheid om
ervaringen uit te wisselen en de eigen
standpunten te onderzoeken.
Via een korte enquête (3 vragen) willen we
jullie belangstelling peilen en ontdekken welke
onderwerpen de voorkeur hebben.

plaatsen kleuters in dat schooljaar vragen wij alle
ouders/verzorgers met een zoon/dochter die van
augustus 2020 t/m juli 2021 4 jaar wordt, hun
kind vóór 10 oktober 2019 aan te melden.
Aanmeldformulieren zijn te verkrijgen bij Nicole
(administratie). Dankjewel!

Doet u mee?
Via deze link komt u bij de enquête
Met dank voor het invullen!
Tilburg Ten Miles
Afgelopen zondag vond de Tilburg Ten Miles
weer plaats. Aan dit mooie evenement
hebben weer veel kinderen van onze school
deelgenomen! Vol trots werden de medailles
deze week getoond.
Bent u benieuwd naar de uitslagen en foto’s?
Kijk dan eens op:
https://www.tilburgtenmiles.nl/editie-2019/
Wil jij ook in de herfstvakantie sportief zijn?
Schrijf je dan nu nog snel in voor het
vakantietoernooi hockey. Informatie hierover
vind je elders in deze memo.

Reminder:
Aanmelden broertjes/zusjes 2020-2021!
We zijn alweer druk bezig met de organisatie van
het volgende schooljaar (2020-2021).
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te

Actie ‘Veilig naar School’
Op school start volgende week de actie 'Veilig naar
School'. Bij deze actie gaan kinderen samen met
medewerkers van Stadstoezicht een aantal keer op
pad om samen te controleren op fout parkeren.
Dat doen ze uiteraard op een publieksvriendelijke
manier; ze delen groene en rode kaarten uit voor
goed en slecht verkeersgedrag. Deze actie heeft
als doel om ouders en bewoners bewust te maken
van hun verkeersgedrag. Helaas blijft aandacht
voor verkeersveiligheid rond scholen nog steeds
hard nodig. Deze actie draagt daar een steentje
aan bij.
Naast de publieksvriendelijke actie van de
leerlingen wordt er uiteraard ook op diverse
momenten door het hele jaar heen gecontroleerd
en indien nodig gehandhaafd op verkeersonveilige

situaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeren
op de stoep of parkeren in een stopverbod. U
voorkomt een bekeuring door te parkeren op
plaatsen waar dat wel is toegestaan. Kom zoveel
mogelijk op de fiets of te voet naar school. Minder
verkeer rond de school draagt direct bij aan een
betere verkeersveiligheid.
Heeft u vragen over de actie, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Handhaving van de
gemeente Tilburg via telefoonnummer 14013.
Namens de verkeerswerkgroep,
Bas en Anita

Jaarverslag MR
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft de eerste
vergadering gehad en haar jaarverslag van 20182019 vastgesteld. Dit jaarverslag is als bijlage
toegevoegd. Er zijn een aantal wisselingen in de
MR dit schooljaar, daarom stellen we ons graag
voor in de memo van eind september.

IETS KWIJT? GEVONDEN!
Deze enorme berg met gevonden voorwerpen is al
na 3 schoolweken ontstaan…. Ongelooflijk! Het
zou fijn zijn als iedereen wat alerter is op zijn/haar
eigendommen.
Ben je iets kwijt? Zoek het snel in de blauwe kist
bij de trapopgang naast de lift. Grote kans dat
daar je verloren gymbroek, je broodtrommel, je
rechtergymschoen of je jas ligt.
Gevonden voorwerpen worden volgende week
geschonken aan een goed doel. WEG = PECH!

LET OP Extra Studiedag 29 januari a.s.!
Op woensdag 29 januari is er een extra studiedag
gepland. Alle leerlingen zijn vrij op deze
studiedag. Onder andere de adviesgesprekken
van groep 8 en de schoolanalyses zullen op deze
studiedag plaatsvinden. Deze studiedag is ook
opgenomen in de jaarplanning en op de vakantieoverzichten.

Kalender
Do. 5 sept.
Woe. 11 sept.

Informatie avond
3-4 en 7-8
STUDIEDAG alle
leerlingen vrij

Bijlagen:
-Jaarverslag MR 2018-2019
-Informatie hockeytoernooi: aanmelden
uiterlijk 8 september!

