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Kerstviering donderdag
19 december
Ook dit jaar vieren we
samen in de klas het feest
van Kerstmis. Inmiddels een
mooie traditie op onze
school!
Wat is de bedoeling?
1.Alle kinderen maken thuis
een hapje klaar:

Directie:
Na vorige week Sinterklaas te hebben uitgezwaaid
(was weer een erg gezellige ochtend met Sint op
school), werd de school snel omgetoverd in een
prachtige kerstsfeer. Wij waarderen het dat zowel
ouders als team zoveel moeite doen om het
gebouw sfeervol te versieren. Graag spreken wij
hiervoor onze dank uit! In deze kerstsfeer werken
we langzaam naar de kerstvakantie toe.

Bij de
onderbouw/middenbouw
worden kerstballen
opgehangen in de klas waarop staat aangegeven
welk hapje gemaakt kan worden.
In de tussenbouw/bovenbouw mogen de kinderen
zélf intekenen op een lijst in de klas, hierbij is wel
een verdeling zoet of hartig gemaakt.

De kerstviering voor de kinderen wordt op
donderdag 19 december gevierd. Net als
voorgaande jaren zullen de kinderen dan om
12.00 uur vrij. We verwachten de kinderen
daarna vanaf 16.45 (inloop) weer terug op school
voor de kerstviering in de eigen groep. In de hal
zal iedereen verwelkomd worden met muziek en
zang door leerlingen. Omdat de kerstviering onder
de onderwijstijd valt (leerlingen zijn ’s middags
vrij) is het verplicht om aanwezig te zijn. Mocht
jouw kind wegens geldige redenen niet aanwezig
kunnen zijn dan dit graag doorgeven bij de
groepsleerkracht.

Ieder kind maakt 8 à 10 hapjes, dan hebben we er
meer dan genoeg.

En dan na de vakantie, in het nieuwe jaar 2020,
gaan we starten met de verbouwing. Een hele
operatie die best wel wat aanpassingen zal
vragen. Om iedereen te informeren over de
verbouwing hebben we a.s. dinsdag (17
december) een informatieavond uitgeschreven.
Een uitnodiging Als bijlage bij de memo vind u de
uitnodiging.

3.De kinderen brengen in de ochtend al een bord,
beker, bestek en bakje (BBBB, voorzien van
naam!!!) mee naar school zodat de tafels al
gedekt kunnen worden.

Mede namens mijn collega’s wens ik iedereen fijne
kerstdagen en een goed, gezond én gezellig 2020
toe !!
Bas Evers, directeur

2.De hapjes worden ’s middags om 16.45 uur
mee naar school gebracht, zodat ze vers zijn. Het
is fijn als de hapjes al op een schaal/bord liggen en
eventueel warm zijn, zodat ze meteen een plekje
kunnen krijgen op de buffettafel.
Mocht je zoon/dochter een allergie hebben, neem
dan zelf voldoende eten mee en bespreek met je
kind of hij/zij een hapje van anderen mag eten.
Graag de leerkracht ook op de hoogte brengen van
afspraken met uw kind.

Let op:
De kinderen zijn op donderdag 19 december om
12 uur vrij en worden om 17 uur ‘s middags weer
op school verwacht. Van 17 uur tot 19 uur
hebben we een kerstviering in de groepen.
Inloop vanaf 16.45 uur!

Tijdens de kerstviering trakteert de ouderraad de
ouders/verzorgers op een bekertje warme
chocolademelk of glühwein, terwijl de kinderen in
de klas dineren.

Alvast fijne feestdagen en een goed
begin van 2020! Team
Montessoribasisschool De Elzen
Informatieavond verbouwing school
Op dinsdag 17 december vindt van 20 tot 21.30
uur een informatieavond plaats over de
aanstaande verbouwing van onze school.
Ouders/verzorgers en buurtgenoten zijn van harte
welkom op deze avond. Verdere uitleg lees je in de
bijlage.

leidinggeven, Gezondheid en fitheid,
Wereldoriëntatie.
De lessen zullen vol met beweging zitten, ze
brengen namelijk het geleerde meteen in de
praktijk. Zo maken ze bijv. een verkeersplein waar
de kinderen goed moeten leren oversteken en
rekening houden met het verkeer. De kinderen
krijgen soms ook een opdracht voor thuis mee, dit
zijn de Timmie Thuis opdrachten, zo kun je thuis
ook werken aan de onderdelen die aan bod
komen in de les.
Deze naschoolse lessen zijn gratis en er hoeft niet
ingeschreven te worden om deel te nemen.
De lessen beginnen om 12.45u en duren 45
minuten. Kijk eens voor meer informatie over
Tigers013 op:
https://www.sportschool013.nl/lessentilburg/tigers/

Studiedag maandag 6 januari 2020
Op maandag 6 januari heeft het team een
studiedag. Dit betekent dat alle leerlingen die dag
nog vrij zijn. We zien iedereen graag op dinsdag 7
januari 2020 om 8.30 uur in de groepen voor de
eerste schooldag in het nieuwe jaar!

Vakantietoernooi zaalvoetbal
In de kerstvakantie nemen 6 teams van onze
school deel aan het vakantietoernooi zaalvoetbal.
Wil jij weten welke teams dat zijn en wanneer,
waar en hoe laat ze spelen? Klik dan op
onderstaande link voor het overzicht
http://bit.ly/Speeldata

Naschoolse sportlessen voor kleuters
(en hun ouders!)
Vanaf woensdag 15 januari worden in de speelzaal van school speciale Tigers013 lessen gegeven
voor kleuters (leerlingen uit de groepen 1 en 2)
samen met hun ouders.
In deze lessen wordt de kinderen geleerd steviger
in hun schoenen te staan en leren ze daarnaast
levensvaardigheden aan de hand van 6 thema’s:
Vreemdelingen, Pestkoppen, Noodgevallen
(brand, water/ zee, verkeer), Samenwerken en

Aankondiging Montessori kennisavond
Na een succesvolle avond vorig schooljaar zal er
ook dit jaar weer een Montessori kennisavond
georganiseerd worden. Deze vindt plaats op
woensdag 4 maart vanaf ongeveer 19.30 uur. Op
deze avond staan de Montessorimaterialen
centraal en gaat u er zelf mee aan het “werk".
Noteer de datum vast in je agenda. Meer
informatie over het aanmelden voor deze avond
volgt in het nieuwe jaar.

Urban BSO Spoorpark – open dag 8 januari
De verbouwing is bijna klaar en de eerste kinderen
zijn al aangemeld! We staan te trappelen om te
beginnen. Ben jij benieuwd hoe onze Urban BSO
eruit ziet en hoe het allemaal werkt? Iedereen is
welkom op onze open middag op woensdag 8
januari. Loop binnen bij het scoutinggebouw
(naast het basketbalveld) en we laten je graag zien
hoe een middagje Urban BSO verloopt. Doe mee
met een lesje bootcamp, ga stunten met de step
of fiets een rondje op de bmx baan!
Waar:
Urban BSO Spoorpark
(melden bij scoutinggebouw)
Wanneer:
woensdag 8 januari
Hoe laat:
14:00 – 16:00 uur
Wie:
iedereen is welkom
Meer info via:
www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark.
j.wens@kinderstadtilburg.nl

Kalender
Vrijdag 13
december
Dinsdag 17
december
Do. 19
december
KERSTVIERING
OP SCHOOL!

Vrijdag 20 dec.

Kinderfestival Spruit
In de kerstvakantie (van 27 t/m 30 december)
vindt er een kinderfestival plaats in Tilburg. Een
festival voor kinderen van 2 tot 12 jaar op allerlei
verschillende plekken in de stad! Dans – muziek –
theater – film - literatuur. Meer weten? Alle
informatie vind je via www.spruittilburg.nl

Ma. 23 dec.
t/m vrij. 3 jan.
Ma. 6 januari
Di. 7 januari

Viering 3
20.00 – 21.30 uur
Informatieavond verbouwing
school
-12.00 uur Leerlingen vrij
-16.45 uur school open voor
inloop
-17.00 KERSTVIERING in de
groepen
-19.00 Einde kerstviering
-12.00 uur leerlingen vrij
(START KERSTVAKANTIE)
KERSTVAKANTIE
STUDIEDAG alle leerlingen
zijn vrij
8.30 uur 1e schooldag in
2020

