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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

STUDIEDAG 6 december
Op vrijdag 6 december heeft het team een
STUDIEDAG. Dit betekent dat alle leerlingen
vrij zijn van school.
Praktijkrijk: Voeding & horeca

Directie:
Nog een paar nachtjes slapen… op donderdag 5
december zal de Sint onze school bezoeken! Bij
de ingang van de school zien we dat de stal elke
dag/nacht gebruikt wordt door OZOSNEL... Ik heb
begrepen van de fluiterpiet dat Sint graag ook nog
even de Kloostertuin wil bezoeken. We zullen
daarom op 5 december met alle kinderen vanaf
8.45 uur klaar staan om Sint in de Kloostertuin te
ontvangen. Ik denk dat het voor alle leerlingen
weer een gezellige dag gaat worden. Welkom
Sinterklaas!
Inmiddels worden de voorbereiding getroffen voor
de start van de nieuwbouw (extra etage op het
gebouw). Veel zal op afstand gebouwd gaan
worden. De gemeente – xpectprimair en de
aannemer zullen voordat we echt gaan starten een
informatieavond beleggen waar aan de ouders en
bewoners uitleg wordt gegeven over de aanbouw,
tijdspad, eventuele aanpassingen/overlast. We
zullen u tijdig informeren wanneer deze plaats
gaat vinden.
We hopen dat de bouw in juni/juli opgeleverd kan
worden zodat we deze in het nieuwe schooljaar al
kunnen gaan gebruiken.
Ik wens iedereen een fijne Sinterklaastijd toe!
Bas Evers

Praktijkrijk is een nieuwe groep en biedt net
zoals de verrijkingsgroep aanvullend
onderwijs voor een groep van circa 14
leerlingen. 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.
Blok 1: bouw en constructie zit erop! De
voetensteuntjes zijn klaar en uitgedeeld en we
hebben het project geëvalueerd. Alle kinderen
hebben foto’s en een evaluatie toegevoegd
aan hun portfolio en hieruit blijkt dat er een
hoop is geleerd.
“Ik heb geleerd om precies te meten zodat de
latjes even lang zijn.”
“Ik heb geleerd om dóór te zetten, want die
zaag bleef in het begin steeds steken in het
hout.”

Blok 2: voeding & horeca. Tot de kerstvakantie
gaan we aan de slag in de keuken van de BSO.
De kinderen leren o.a. hoe ze soep moeten
maken en oefenen hierbij nieuwe
vaardigheden zoals: snijden, pureren,
proeven, kloppen, wegen, schatten en nog
veel meer. Bij het aanleren van deze
vaardigheden werken de kinderen ook aan
persoonlijke leerdoelen en executieve
vaardigheden, zoals:
· Samenwerken
· Luisteren naar uitleg
· Koppeling theorie en praktijk
· Concentreren / met aandacht werken
· Doorzettingsvermogen
· Netjes werken
We werken toe naar een kerstbrunch voor de
opa’s en oma’s van deze leerlingen op de
vrijdag voor de kerstvakantie, zodat de
kinderen de geleerde vaardigheden kunnen
toepassen en het resultaat kunnen delen.

Warandeloop 2019
Afgelopen zondag, 24 november, werd in de Oude
Warande de scholierenloop gehouden. Met 62
inschrijvingen liepen er bij alle categorieën weer
veel kinderen in een gekleurd Elzenshirt mee. Wat
was dat een gaaf gezicht! Iedereen die heeft
meegelopen heeft het fantastisch gedaan en ook
dit jaar waren we weer goed vertegenwoordigd
op het podium.

Alle deelnemers verdienden een mooie medaille.
De volgende kinderen hebben er nog eentje extra
gekregen:
2e plaats; Janne Smulders (meisjes groep 1/2)
2e plaats; Maya van Belle (meisjes groep 3)
1e plaats; Linde van de Bos (meisjes groep 5)
3e plaats; Ise Becx (meisjes groep 6)
1e plaats; Mila Weerstra (meisjes groep 7)
2e plaats; Daan Nooijens (jongens groep 8)
Benieuwd naar alle uitslagen? Kijk dan op:
https://results.chronotrack.com/event/results/ev
ent/event-52173
Typ de naam van uw
favoriet in de zoekbalk
en zie behalve de uitslag
ook de finishfoto’s die
gemaakt zijn. Neem
voor nog meer leuke
foto’s ook eens een
kijkje op
www.facebook.com/me
esterstefan (om deze
pagina te zien hoef je
zelf geen facebook
account te hebben).

Naschoolse activiteit: Typecursus
Typeopleiding De Typetuin gaat a.s. voorjaar weer
starten met een typecursus op onze school voor
leerlingen van de groepen 6 t/m 8.
Aanvang: 3 maart 2020 om 15.15 uur.

De cursus start bij voldoende aanmeldingen.
Meer informatie? www.typetuin.nl

Kalender
Do. 28 november
Woe. 4 dec.
Do. 5 dec.
Vrij. 6 dec.

Vergadering MR
Vergadering OR
Info avond
Sinterklaas op
school!
STUDIEDAG
Alle leerlingen vrij

