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LUSTRUM Editie!
Morgen, vrijdag 4 oktober, vindt de jaarlijkse
STUDIEDAG van Xpect Primair plaats. Alle
leerlingen zijn vrij. Dus extra veel tijd om je
huisdier te verwennen!

Deze Memo staat in het teken van het 90jarig bestaan van onze school. Je vindt hier
het programma voor de vieringen op
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11
oktober.
Lees deze Memo goed door dus, want dan
ben je goed voorbereid op de festiviteiten die
volgende week plaatsvinden.
We wensen iedereen veel plezier toe. Wij
hebben er zin in! Doe je mee?
Directie:
Aankomende week vieren we ons 90-jarig bestaan
als Montessorischool in Tilburg.
De geschiedenis van Montessoribasisschool De
Elzen gaat terug naar 1929, toen de zusters
Ursulinen in Tilburg begonnen met het

montessorionderwijs. In september van dat jaar
werd de montessorikleuterschool geopend en in
1938 de lagere school. Dat was in het gebouw aan
de Elzenstraat. Maar daarin zaten ook nog drie
klassen van een andere lagere school. In de jaren
’50 groeide de school zo hard dat de lokalen al
snel te klein waren. Door muren uit te breken
werden de lokalen groter, wat heel goed past bij
de montessoriaanse manier van werken. Weer
acht jaar later vertrok de Ulo uit het gebouw en
kreeg de montessorischool weer meer ruimte om
te groeien. In 1963 werd de montessori lagere
school zelfstandig. Tot die tijd was het een
meisjesschool, maar toen mochten voor het eerst
de jongens met de meisjes samen in de klas. De
zusters werden steeds vaker opgevolgd door
‘gewone’ meesters en juffen. In 1969 was het
hoofd van de school voor het eerst geen zuster. In
1998 is de Angelaschool samen met de
Montessoribasisschool een fusie aangegaan en
groeide de school verder in zijn leerlingaantallen.
Om het montessoriconcept goed tot zijn recht te
laten komen is in 2009 de “nieuwbouw” erbij
gekomen zodat we met z’n allen in 1 gebouw
kwamen te zitten. In 2019 is het leerlingen aantal
gegroeid naar 600 leerlingen en ervaren we dat de
school ruimte tekort komt. Gelukkig kunnen we
aangeven dat de gemeente groen licht heeft
gegeven en zullen we een extra verdieping gaan
bijbouwen. Eind dit schooljaar (juni 2020) hopen
we dat de verbouwing klaar is.
Negentig jaar montessorionderwijs in Tilburg
laten we niet zo maar voorbij gaan! Nog steeds
ervaren we veel belangstelling voor onze school.
Daar zijn we uiteraard erg trots op! Aankomende
week gaan we samen op feestelijke wijze het 90jarig bestaan vieren. We hebben er zin in en
hopen er met elkaar een mooie, gezellige week
van te maken met allerlei activiteiten.
Geniet van deze lustrumweek en tevens alvast een
fijne herfstvakantie én compensatieweek
toegewenst!
Bas Evers

Woensdag 9 oktober
Opening Lustrumfeest met een
openingswoord door Bas en het openingslied
o.l.v. juf Ester.
Musicalvoorstelling. Deze ochtend zullen
juffen en meneren samen een heuse musical
opvoeren voor alle leerlingen! Er is al
maanden gerepeteerd! Het belooft een
spectaculaire voorstelling te worden.
Daarnaast zijn er activiteiten in de eigen
groep. Om 12.30 (normaal tijdstip) is de
school uit.

Donderdag 10 oktober
Op deze dag vieren wij de verjaardag van onze
school met onze traditionele Montessoridag.
Thema is ITALIË, leerlingen mogen verkleed
naar school komen. (Denk daarbij aan de
kleuren rood-wit-groen, pizzabakker,
gondelier, voetbalshirt, maffia, romein etc.).
We starten om 08.30 (inloop 08.20) en het
feestje eindigt om 15.00 uur. In verband met
het feestprogramma zijn de tijden van het
overblijven iets gewijzigd: de pauze is van
12.30-13.30 uur. We verwachten dat alle
kinderen deze dag overblijven, maar mocht
uw kind tóch thuis gaan lunchen, houdt u dan
rekening met deze tijd. Geeft u ook even aan

de leerkracht van uw kind door, dat uw kind
thuis gaat eten.
Tijdens de Montessoridag hebben we een
leuk feestprogramma vol met spelletjes,
workshops, knutselen, een vossenjacht in de
wijk en een film.
De kinderen nemen net als anders eigen fruit
en drinken mee voor de ochtendpauze en ook
hun eigen lunch. De kinderen worden in hun
eigen groep verwacht en kunnen hier aan het
eind van de dag ook weer opgehaald worden.
→U kunt zich nog steeds opgeven als
hulpouder voor deze dag via
bs.de.elzen@xpectprimair.nl

Vrijdag 11 oktober
Schoolreisdag! Op deze dag gaan we MET DE
HELE SCHOOL naar De Efteling!
We reizen in 2 shifts vanaf locatie Elzenstraat
64 (nabij de Herbergier).
Heenreis
Rit 1: vertrek 09.00 uur TB en BB
Rit 2: vertrek 10.00 uur OB en MB
Terugreis
Rit 1: vertrek 16.00 uur OB en MB
Rit 2: vertrek 17.00 uur TB en BB

Wat nemen we mee? (En wat niet?)
Je leest het hier:
*Gemakkelijk zittende kleding, stevig
schoeisel (dus geen slippers)
*Regenkleding (naar gelang de weersvoorspelling)
*Een setje droge kleding (en een plastic zak)
*Eigen lunchpakket en fruit
*Voldoende drinken
*Evt. een snoepje mag maar: Hou Het Klein!
Dus geen grote snoepzakken
*Géén geld
*Géén telefoon
*Géén waardevolle spullen

Kalender
Vrijdag 4 oktober

Dinsdag 8 oktober

Woensdag 9 oktober
Donderdag 10
oktober
Vrijdag 11 oktober
Ma. 14-10 t/m
Vrij. 18-10
Ma. 21-10 t/m
Vrij. 25-10

-Studiedag Xpect
Primair, alle
leerlingen zijn vrij
-Dierendag
-19.00 Bijeenkomst
klassenouders
-20.00 ALV Algemene
Ledenvergadering
Oudervereniging
-Opening 90-jarig
lustrum en musical
-Montessoridag,
thema Italië
-Schoolreis Efteling
-HERFSTVAKANTIE
-COMPENSATIEWEEK

