Memo 6
14 november 2019
Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Afgelopen woensdag heeft
meneer Gijs afscheid
genomen bij ons op school.
Gijs was de afgelopen 3 jaar
werkzaam in de groep 5/6.
Naast zijn passie voor
onderwijs, had Gijs ook een
hobby (DJ-en) die steeds mee
uit de hand aan het lopen
was. De combinatie tussen de beide werelden
werd teveel en heeft Gijs genoodzaakt om een
keuze te maken. Gijs kreeg de kans om van zijn
hobby zijn werk te maken en hij heeft hier, helaas
voor ons, voor gekozen. We wensen Gijs veel
succes toe in zijn nieuwe baan. Gijs bedankt!
Nog een paar nachtjes slapen en Sinterklaas komt
weer in ons land. Altijd een spannende tijd voor
de kinderen. Sint heeft laten weten dat hij op 5
december graag onze school wil bezoeken! Ik wil
alle ouders en collega’s vooraf al bedanken voor
de geweldige inzet om van het Sinterklaasfeest
weer een succes te maken.
Op 6 december zijn de leerlingen allemaal vrij en
zullen wij met de collega’s deze vrije dag
(studiedag) zonder de kinderen gaan gebruiken
om met elkaar verder in overleg te gaan
betreffende onze schoolontwikkeling.
Voor de ouders van de groep 8-leerlingen breekt
ook een spannende tijd aan. Het hoofdstuk De
Elzen is bijna uit en de nieuwe uitdaging voor de
kinderen, het voortgezet onderwijs, gaat bijna
starten. Op woensdag 4 december is er een
algemene ouderavond voor de ouders waar o.a.
de verschillende voortgezet onderwijs (V.O.)scholen zich zullen presenteren. De ouders van
groep 8-leerlingen hebben zich inmiddels hiervoor
digitaal kunnen opgeven. De avond zal
plaatsvinden op het Theresia-lyceum.
Wens ik u alvast een fijne Sinterklaastijd toe,
Bas Evers

Warandeloop 2019

Voor de Warandeloop die op zondag 24
november in de Oude Warande gehouden wordt
hebben zich maar liefst 53 kinderen van onze
school via het collectieve inschrijfformulier
opgegeven! Wilt u komen kijken? In de bijlage
vindt u de deelnemers, de kleur van het
schoolshirt en de tijden waarop zij aan de
Warandeloop beginnen.
Doet uw kind ook mee, maar staat hij/zij niet in de
lijst? Dan heeft u waarschijnlijk niet collectief maar
via de site van de Warandeloop zelf ingeschreven.
Stuurt u mij dan een mail
(stefan.schepens@tilburg.nl) met de naam van uw
kind, dan zorg ik ervoor dat hij/zij ook in een
schoolshirt deel kan nemen.
Klaar voor de start?…AF!

Fietsenstalling
Op de speelplaats
staan enkele fietsen die
al geruime tijd
onaangeroerd zijn, de
zg. ‘langparkeerders’.
Willen de eigenaren
van deze fietsen zich
snel melden bij Meneer Frans of meneer Antoine,
de conciërges? Bij geen melding zullen de fietsen
binnenkort worden verwijderd. Dankjewel.

Bezoek tandarts en orthodontist
We herinneren ouders/verzorgers eraan dat
tandarts- en orthodontistbezoek zoveel mogelijk
buiten de schooltijden dient plaats te vinden.
(zie ook: schoolgids).

Natuurmuseum
Deze week zijn de groepen 3/4 (middenbouw)
naar het Natuurmuseum geweest. Daar was weer
van alles te zien en te ontdekken. We hebben met
z’n allen een natuurspel gedaan waarbij we een
speelse tocht hebben gemaakt door het hele
natuurmuseum.
Dankjewel weer aan alle hulpouders. Superfijn!
Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen.
Ook een kijkje nemen in het Natuurmuseum op de
Spoorlaan? Op vertoon van je schoolpas kunnen
leerlingen van De Elzen daar met grote korting
naar toe!

-woensdag 27 november 15.00-17.00 uur
Pepernotenfeest Heyhoef, in de bibliotheek en
cursusruimte Graag aanmelden via:
heyhoef@bibliotheekmb.nl

Kalender
Vrijdag 15 nov.
Dinsdag 19 nov.
Vrijdag 22 nov.
Woensdag 27 nov.
Donderdag 28 nov.

PEPERNOTENFEEST
De Sint is bijna weer in het land en daarom vieren
we het Pepernotenfeest! We gaan samen
pepernoten bakken. De kinderen mogen zakjes
versieren waar ze die heerlijke verse lekkernijen in
kunnen bewaren. Er is muziek, vertelling en
natuurlijk een spannend verhaal over de
avonturen van de Sint. Want ja… die is zijn letters
kwijt… Helpen jullie hem zoeken?
-woensdag 20 november 15.00-17.00 uur
Pepernotenfeest Wagnerplein, in de grote zaal en
werkplaats Graag aanmelden via:
wagnerplein@bibliotheekmb.nl
-zondag 24 november 13.00-15.00 uur
Pepernotenfeest LocHal, bij de treintafels
(Aanmelden is niet nodig)

Viering 2
Proef IEP groep 8
Portfolio mee
leerlingen groep 2
Oudergesprekken
groep 2-leerlingen
-vergadering OR
-vergadering MR

