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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

Ons streven is om de kinderen te laten ervaren
wat hun talenten zijn en daarmee ook het stukje
welzijn te vergroten.
Praktijkrijk is in de opstartfase en we werken toe
naar een goede structuur en inhoud van de
projecten. Ideeën en suggesties voor leerzame
projecten zijn altijd van harte welkom.
Begeleiders van Praktijkrijk
Betty (betty.siemons@xpectprimair.nl) en
Sophie (sophie.heijmans@xpectprimair.nl)

SPORTDAG woensdag 25 september
Trek aanstaande woensdag, 25 september, je
sportkleren en je gympen aan!
Zit je in groep 1 of 2 dan sport je lekker op
school.
Zit je in groep 3 t/m 8? Dan word je tussen 8.30u
en 8.50u bij Attila verwacht.
We hebben veel ouders/verzorgers bereid
gevonden om zich tijdens deze sportdag in te
zetten. Superfijn!
In de bijlage lees je alle informatie over de
sportdag. Léés het en je weet het! We gaan er een
sportieve dag van maken. “Klaar voor de start…..
AF!”

Een nieuwe groep: Praktijkrijk!
Ieder kind is uniek en heeft een talent. In de klas
komen deze talenten niet altijd genoeg tot bloei of
ontwikkeling. Daarom start er vanaf dit schooljaar
op de vrijdag een nieuwe groep, genaamd
Praktijkrijk. Praktijkrijk is er voor de kinderen die
in de klas een eigen leerlijn volgen en baat hebben
bij leren door te dóen. Het onderwijsbegeleidingsteam (OBT) selecteert in overleg met de groepsleerkracht de kinderen.
We gaan werken aan praktische projecten
waarbij kinderen binnen verschillende thema’s
nieuwe vaardigheden leren, denk o.a. aan
constructie, zorg, groen en techniek.

Kinderraad: 'Wie wordt de voorzitter'?
We vinden het belangrijk om de kinderen mee te
laten denken, mee te laten sparren over
onderwijsontwikkelingen en dat doen we middels
de Kinderraad.
In alle groepen is de kinderraadverkiezing geweest
om de nieuwe raad van dit schooljaar te formeren.
Uit de groepen 5/6 zijn de volgende leden: Mikki
Oomen, Resa van Tilburg, Gijs Sterrenburg,
Danique Verhoeven, Maud van Bladel en Ise Becx.
Uit de groepen 7/8 zijn de volgende leden: AnneBelle Leene, Teun Eestermans, Jip Verhegge,
Ibrahym van den Hout, Ksenia Hodak.

Ksenia, Ibrahym, Jip, Teun en Ise voeren campagne
tot 27 september. Op maandag 2 oktober vindt de
verkiezing plaats in de groepen 5 t/m 8 en wordt
bekend wie de voorzitter wordt.
In de eerste editie van de schoolkrant zal de
Kinderraad zich met voorzitter presenteren.

Herhaling: Gevonden voorwerpen op school
In de grote hal zijn
momenteel de
gevonden
voorwerpen van
de afgelopen 4
weken geëtaleerd.
Graag je eigen
spullen snel mee
naar huis nemen.
Aanstaande
maandag worden
ze opgeruimd en
gaan ze naar een
goed doel. WEG =
PECH!

3,4 kilo minder CO2- uitstoot. Bruikbare kleding
wordt verkocht in landen in Oost Europa, Zuid
Amerika, Afrika en het verre Oosten. Dit is
ongeveer 70%. Vervolgens gaat er 12% naar de
poetslappenindustrie en 10% richting de
recyclingindustrie om van de vezels bijvoorbeeld
vilt, isolatiemateriaal of dekens te maken. Een
klein restant wat overblijft verdwijnt in
verbrandingsovens. De gemeente Tilburg wil met
de textielactie meer gesorteerd afval en daarmee
de verspilling van grondstoffen tegen gaan.
De netto-opbrengst van deze textielinzameling
wordt helemaal verrekend met de
afvalstoffenheffing. De gemeente Tilburg verdient
hier dus niets mee maar geeft dit terug aan de
inwoners in de vorm van een lagere
afvalstoffenheffing.
Mocht u nog meer informatie willen weten over
wat er met het textiel gedaan wordt, kijk dan op
http://www.textielrecycling.nl/onze-branche/allesover-textielherwinning/

Nogmaals: we verwachten dat iedereen alerter is
op zijn/haar eigendommen! Dank.

TEXTIELACTIE
Na het overweldigende succes van vorige jaren
nemen wij ook dit najaar weer deel aan
textielactie van de gemeente Tilburg. De
containers worden in de week van maandag 4
november 2019 tot vrijdag 8 november 2019
geplaatst, dus we willen u vragen om nu alvast te
gaan verzamelen en sparen. Hopelijk kunnen we
nog meer textiel op halen dan de vorige keren! We
zijn niet alleen op zoek naar kleding, maar alles
van textiel. Denk aan gordijnen, lappen stof,
slaapzakken en dekbedovertrekken. Er mogen
alleen geen verfresten, terpentine, enz op zitten.
Het moeten dus schone lappen zijn.
Jij sorteert, wij recyclen
Jong geleerd is oud gedaan! De gemeente vindt
het belangrijk om de jeugd te betrekken bij het
sorteren van afval om zo het milieubewustzijn te
vergroten. Elke kilo ingezameld textiel zorgt voor

VIERING 1 vrijdag 27 september a.s.
Op vrijdag 27 september zijn jullie van harte
welkom om te komen kijken naar de eerste viering
van dit schooljaar! Het thema is…. Italië!
De volgende groepen zullen iets opvoeren;
• Groep 1/2B juf Lieza
• Groep 3/4A juf Yvonne en juf Betty
• Groep 5/6 B meneer Niek en meneer Mick
• Groep 7/8D meneer Koen
De viering start om 14.00u en zal plaatsvinden
in de speelzaal. Fino ad allora!

GEZOCHT: Pizzarettes
Voor de workshop ‘Koken’ op Montessoridag
(donderdag 10 oktober) zijn we op zoek naar
enkele PIZZARETTES. Van wie mogen we deze
spullen gebruiken? Bellissimo! Graag
doorgeven via mail aan
Steffi.debont@xpectprimair.nl of aan
Irma.vanheijst@xpectprimair.nl
Grazie.

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
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!

Kalender
Ma. 23 september

Warandeloop 2019 zondag 24 november
De Warandeloop Tilburg 2019 wordt weer in de
"Oude Warande", achter Tilburg University,
gehouden! Inschrijven is vanaf nu mogelijk.
Als je via school inschrijft is jouw deelname gratis!
Inschrijven via school kan tot en met 2 november
22.00u.
Klik op de link om bij het inschrijfformulier te
komen: Inschrijfformulier
Als je na 2 november nog wilt inschrijven kan dat
alleen via de website van de Warandeloop en
betaal je €2,- inschrijfgeld.
Informatie over de Warandeloop vind je op:

https://www.warandeloop.nl/programma/zo
ndag/tsk-cross

Start inschrijven TRY
OUT SPORTS (zie info
in de bijlage)
Ma. 23 september
MR vergadering
Di. 24 september
OR vergadering
Woe. 25 september
SPORTDAG!
-Groepen 1/2 op
school
-Groepen 3 t/m 8 op
het terrein van Attila
(zie bijlage voor meer
informatie)
Vrijdag 27 september Viering 1, zie info
elders in deze MeMo
Vrij. 4 oktober
STUDIEDAG, alle
leerlingen vrij
Bijlagen:
-belangrijke info sportdag groepen 3 t/m 8
-TRY OUT Sports 2019!

