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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

vinden, het salaris loopt achter ten opzichte van
het VO, kortom: er is momenteel veel onrust.
Gelukkig merken we dat deze problemen steeds
meer bekend raken in de samenleving. Praatprogramma’s, sociale media, kranten e.d. laten
ons steeds duidelijker de problematiek zien.
Helaas is echter de politiek nog niet geheel
overtuigd en reageren er niet voldoende op. We
zijn dan weer genoodzaakt om wederom een
signaal af te geven aan de politiek waardoor we
woensdag 6 november gaan staken. U heeft hier
afgelopen dinsdag een brief over ontvangen. Laten
we hopen dat de politiek zich van de goede kant
laat zien en met structurele, goede oplossingen
gaat komen.

In verband met de staking is onze school a.s.
woensdag 6 november gesloten!
40 JAAR in het onderwijs werkzaam!
Directie:
Na een fantastische lustrumweek i.v.m. ons 90jarig bestaan en de twee weken herfstvakantie
(voor de collega’s was de 2e week een werkweek
en hebben we samen met elkaar hard gewerkt aan
onze schoolontwikkeling), zijn we weer met veel
enthousiasme gestart. Voor een grote groep
collega’s was het vorige week erg spannend i.v.m.
het examen van hun montessori-opleiding. Naast
het “gewone” pabo-diploma verwachten we van
de collega’s die werken op een montessorischool
dat ze een tweejarige montessori-opleiding volgen
om zo het DNA van het montessorionderwijs tot
zich te krijgen. Wij als school zijn bijzonder trots
dat de vele nieuwe collega’s die bij ons zijn komen
werken afgelopen week hun diploma in ontvangst
mochten nemen. Proficiat !!

Staking:
De afgelopen tijd hebben de mensen in het
onderwijs op verschillende manieren de politiek
laten weten dat het zo niet verder kan. De
werkdruk is hoog, de tekorten in het onderwijs zijn
schrikbarend hoog waardoor het steeds lastiger
wordt om goede, gekwalificeerde leerkrachten te

Vorige week hebben we maar liefst 4 collega’s in
het zonnetje gezet vanwege hun 40-jarige
ambtsjubileum. Een compliment waard. 40 jaar
lang zetten deze collega’s zich enthousiast in om
kinderen te helpen in hun ontwikkeling.
SASKIA – YVONNE C. – PAULA en NIEK:
Proficiat met deze mijlpaal!
Tevens een compliment aan PAULA en SASKIA die
gedurende hun 40-jarige ambtsjubileum hun
gehele loopbaan op onze school werkzaam zijn.
Wens ik allen, mede namens mijn collega’s, een
fijn weekend toe,
Bas Evers

Nationaal Schoolontbijt

Praktijkrijk is gestart!

Vanwege de ‘Week van het Ontbijt’, doen wij op
vrijdag 8 november mee met de actie Nationaal
Schoolontbijt. Je mag op 8 november zonder
ontbijt naar school komen, want we ontbijten die
dag samen in de klas! In de bijlage lees je er alle
informatie over. Het enige wat we aan jullie
vragen is om mee naar school te nemen
(de 4 b’s):
-een bord
-een beker
-een bakje
-bestek
Voorzie de spullen van je
naam en breng deze op
donderdag 7 november in
een apart tasje mee naar school. Smakelijk eten!

21 september hebben de kinderen kennisgemaakt
met elkaar en de werkwijze van Praktijkrijk.
Doormiddel van een talententest hebben we
gekeken naar talenten en kwaliteiten. Het eerste
project is inmiddels gestart, de kinderen zijn druk
bezig met het maken van voetsteuntjes voor alle
klassen. Doormiddel van een lesbrief hebben ze
de verschillende gereedschappen leren kennen en
zijn de stappen uitlegt.
Op 28 september hebben de kinderen al druk
gezaagd, geboord en geschuurd. De eerste
voetsteuntjes zijn in elkaar gezet. De komende
weken gaan we er nog veel meer maken, want het
idee van de voetsteuntjes werd enthousiast door
de leerkrachten ontvangen.
De kinderen zijn erg enthousiast over het werken
met hun handen en alle nieuwe praktische
vaardigheden die ze leren. Over een paar weken
mogen de kinderen de voetsteuntjes zelf naar de
klassen brengen en laten zien wat ze hebben
geleerd. Daarna start een nieuw project met een
nieuw thema.
Zorgdragen voor de omgeving
Vanuit het Montessori gedachtengoed willen we
kinderen leren om zorg te dragen voor hun
omgeving. Daar hoort ook bij dat we met de hele
school zorgen voor een opgeruimde school en een
verzorgd schoolplein. Iedere week is een andere
klas aan de beurt voor het klus-uurtje. Tijdens het
klus-uurtje op vrijdag helpen de kinderen
bijvoorbeeld met het vegen van het schoolplein,
onkruid wieden in de moestuin en de toiletronde.

Citytrainers
Afgelopen dinsdag hebben twintig leerlingen uit
groep 8 een contract ondertekend waarmee ze
officieel aan de slag gaan als citytrainers. Wat
houdt Citytrainer zijn eigenlijk in? Citytrainers
ondertekenen een contract met daarin
gedragsregels waar ze zich aan moeten houden
tijdens het voorbereiden/uitvoeren/begeleiden
van spelletjes in de kleine en in de grote pauze
voor alle andere leerlingen van school.
Deze spelletjes zijn niet verplicht maar wel erg
leuk voor alle leeftijden. De spellen lopen uiteen
van voetbal tot tikspelletjes. Wat staat er in het
contract?
Ø Teamplayer: Samen bereik je meer dan alleen!
Ø Verantwoordelijkheid: Wees zuinig op de
spullen die je mag gebruiken!
Ø Respect: Je begrijpt dat niet iedereen hetzelfde
is of kan!
Ø Coachen: Help elkaar!
Ø Voorbeeld: Je gedraagt je als een voorbeeld
voor de anderen!
Als de Citytrainers zich aan deze gedragsregels
houden en ze voeren de spelletjes uit dan krijgen
ze op het einde een diploma en mogen ze zich
officieel Citytrainer Junior noemen.

Een nieuwe Kinderraad!

De MR stelt zich voor

Mijn naam is Jip Verheggen en ik ben voorzitter
van de kinderraad op onze school geworden.
Hierbij wil ik alle kinderen bedanken die op mij
hebben gestemd, en nog 2 andere personen die
hierbij heel belangrijk zijn geweest: als eerste wil
ik Julius Kriele bedanken hij is een vriend van mij
en heeft gezegd in de klas “Als jij mee doet aan de
verkiezingen om in de kinderraad te komen doe ik
ook mee”. en als tweede wil ik Teun Eestermans
bedanken hij zit ook in de kinderraad en heeft
gezegd: “Als jij mee doet aan de verkiezingen om
voorzitter te worden doe ik ook mee” ( Teun is
trouwens reserve voorzitter geworden. ) en zo

In de bijlage vertellen leden van de MR (de
Medezeggenschapsraad) over wie ze zijn en wat
ze doen.

ben ik voorzitter geworden.

Incasseren Ouderbijdrage
Op 15 november a.s. zal de automatische incasso
van de ouderbijdrage plaatsvinden. De
ouderbijdrage bedraagt Euro 57,00 per kind.
Gelieve te zorgen voor voldoende saldo op de
rekening.

Thema-informatieavond: Mediawijsheid
Begin dit schooljaar is er een enquête van school
naar u uitgedaan om te onderzoeken of er
interesse zou zijn voor een thema-avond rondom
het onderwerp mediawijsheid. De avond zou
plaatsvinden op dinsdag 12 november.
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen binnen
gekomen en zien wij ons genoodzaakt om deze
avond NIET door te laten gaan. We gaan kijken of
we deze mediawijsheidavond toch nog op een
andere datum kunnen houden. Zodra dit bekend
is horen jullie hier meer over.
Werkgroep Mediawijsheid

Reminder: inschrijven zaalvoetbaltoernooi!
· Heb jij nog geen plannen voor de 2e week van de
kerstvakantie?
· Wil jij samen met klas-/schoolgenootjes een
lekker potje zaalvoetballen?
Schrijf dan snel in voor het zaalvoetbaltoernooi op
2 - 3 januari 2020.
***Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 4
november 22.00 uur!***
In de bijlage vind je alle informatie én de link om
in te schrijven. Doe mee!

Verslag vakantietoernooi hockey
Het hockeytoernooi was woensdag 16 oktober bij
HCT. Er waren 3 teams. Groepen 5/6-6/7-7/8. Wij
hebben heel erg ons best gedaan maar de andere
scholen waren toch beter daarom gingen voor de

sportiviteit prijs. Helaas hebben geen een van de
teams er een gewonnen maar ze hebben wel heel
veel plezier gehad en dat is het belangrijkst. Dit is
mij eerste taak als kidsreporter van de schoolkrant
ik vond het heel leuk. Ook omdat ik zelf op hockey
zit dus ik vond het leuk om te kijken.
Groetjes Pemme van Dam

Komende week: 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. 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. Het moeten schone lappen zijn!

Kinderdisco In de Boomtak zoekt hulpouders!
De organisatie van de Kinderdisco is dringend op
zoek naar hulpouders, anders komt het bestaan
van de kinderdisco in gevaar. Dat zou echt zo
jammer zijn, er komen meestal wel 50 kinderen!
De disco is iedere tweede vrijdag van de maand in
buurthuis In de Boomtak, van 19.00 tot 21.00 u.
Wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar
smniek@hotmail.com (Monique Coppens) of meld
je aan bij de volgende disco van vrijdag 8
november. Doe mee!

Nieuw: Urban BSO Spoorpark
Begin januari 2020 opent in het Spoorpark in
Tilburg een nieuwe buitenschoolse opvang (BSO).
En niet zomaar een BSO: in hét ‘Central Park’ van
Tilburg opent een heuse urban-BSO voor jongens
en meiden vanaf 8 jaar. De kinderen kunnen
gebruik maken van de faciliteiten van het
Spoorpark, waardoor ze dus vooral lekker buiten
bezig zijn. Van crossen en skaten tot op
ontdekkingstocht op het waterplein of een balletje
trappen op een van de speelveldjes.
Scoutinggebouw Esjeeka is ons vaste honk, dus als
het weer echt heel slecht is kunnen we natuurlijk
ook lekker naar binnen. De kinderen van

Basisschool De Elzen worden opgehaald met een
bakfiets en gaan met de step door de stad naar
Urban BSO Spoorpark, onder begeleiding van onze
Sport-Pedagogisch Professional.
Interesse? Op onze website kun je alvast de foto’s
en video bekijken:
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/urban-bsospoorpark. Hier kun je ook een rondleiding
aanvragen.
Heb je vragen? Voor alle informatie kun je
contact opnemen met:
Jurgen Wens
Directeur Urban BSO Spoorpark
06-83201836
j.wens@kinderstadtilburg.nl

Hip Hop Clinics
Voor wie? Groep 5 t/m 8
Waar? In de gymzaal
Wanneer? Vrijdag 8, 15 en 22 November van
15.15u tot 16.00u
Door? Dansschool Forza Danza
(www.dansschoolforzadanza.nl)
Voor deze activiteit hoef je niet in te schrijven en
meedoen is helemaal gratis!
Doe je dansschoenen aan en doe mee!

Voorstelling In de Boomtak:
Miobi en het monster
In dit Egyptisch sprookje beleeft het jongetje
Miobi spannende avonturen. Gelukkig loopt het
allemaal goed af. Wij denken dat het geschikt is
voor grote en kleine mensen vanaf 6 jaar. Grote
mensen kunnen nadenken over het gegeven dat
we vaak bang zijn voor het onbekende. Om ons
heen zien we hoe die angst kan omslaan in haat.
Miobi wordt met tekst, muziek en beelden verteld
door Mommers4: Fons Mommers (piano), Paul
Hoogenboom (klarinet), Cor Links (slagwerk) en
Johan Pols (voordracht).
De première is zondag 3 november 16:00 in
wijkcentrum In de Boomtak. De voorstelling duurt
drie kwartier. Kijk op www.mommers4.nl voor
informatie. Je kunt daar ook een kleurplaat
downloaden. Als je die snel inlevert, maak je nog
kans op een vrijkaartje of een andere leuke prijs!

Kalender
Maandag 4
november
Woensdag 6
november
Vrijdag 8 november

Vrijdag 8 november

Start Textielactie
STAKING!!! Onze
school is GESLOTEN!
Nationaal
schoolontbijt!
Denk aan de 4 b’s:
-bord
-beker
-bakje
-bestek
(zie elders in deze
memo)
15.15 Start
HipHopClinics

