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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

Directie:
Maandag jl. hebben wij u de 2e verbouwingsbrief toegestuurd met daarin in het kort de
voortgang en de agenda voor de aankomende
weken. Tevens konden we u aangeven dat de
bouw volgens planning verloopt. Maar ja … je
zult dan zien dat het op een bepaald moment
helaas toch even tegen gaat zitten. Afgelopen
maandagnacht heeft het namelijk enorm
gewaaid en geregend waardoor twee zeilen
op het dak zijn los geraakt en het regenwater
de gelegenheid kreeg om zijn weg te zoeken in
de plafonds. De leerkrachten van lokalen op
de eerste etage werden dinsdagochtend
verrast met een ‘lekkage’. Gelukkig hebben we
met z’n allen deze tegenslag op een goede
manier kunnen regelen. De leerlingen van de
getroffen groepen kregen op dinsdag les in de
hal, in de BSO-ruimte en op het leerplein
boven. Iedereen heeft zich fantastisch flexibel
opgesteld! Een compliment voor de kinderen,
de collega’s en de werknemers van het
bouwbedrijf, die alle medewerking hebben
verleend om de overlast zoveel mogelijk te
beperken.
De bouw heeft ook mooie kanten: op gezette
tijden kunnen we de voortgang van de
werkzaamheden live volgen via beelden op de
digiborden, geregistreerd door de opgestelde
camera’s op het dak van de school. Maar ook
gaan kinderen tijdens de ‘vrije werkkeuze’
betekenisvolle opdrachten doen zoals b.v. het
schilderen van de hijskraan in actie. (zie foto).

De verbouwing als inspiratiebron!
Inmiddels zijn de eerste portfoliogesprekken
gestart. Een moment om samen met elkaar
even stil te staan bij de ontwikkeling van uw
kind. Waar liggen nog uitdagingen, kansen,
maar ook welke ontwikkeling heeft hij/zij de
afgelopen periode doorgemaakt. De groep 8leerlingen hebben vorige week hun definitieve
schooladvies gekregen en zitten nu in de fase
van het kiezen van een passende voortgezet
onderwijsschool. Heel veel succes !!
Wens ik iedereen, mede namens het team
een fijn weekend toe,
Bas Evers
De jubileumfoto is te koop!

We krijgen van veel leerlingen en ouders de
vraag of die fantastische jubileumfoto die
onlangs is opgehangen in de hal van school
(gemaakt door Maud Lapien), ook in kleiner
formaat te koop is.

Ja. Die is vanaf maandag 17 februari te koop!
Een collectorsitem, die móet je hebben…
De originele foto (in hoge pixelresolutie) is in
het formaat van 20 x 30 cm (A4) goed scherp,
zodat je jezelf, je juf of meneer en al je
klasgenootjes op de foto kunt terugvinden.
Hoe cool is dat!
De foto is te koop à Euro 5,-- per stuk.
En is uitsluitend tegen contante betaling
(gepast betalen a.u.b.!) op te halen bij Nicole
(administratie-begane grond). De opbrengst
van de foto’s besteden we aan de inrichting
van de nieuwbouw (groeneducatie).
START VERKOOP: MAANDAG 17 FEBRUARI.
OP=OP
Carnaval op school 2020
Lees in de bijlage alle informatie over de
carnavalsviering op school op vrijdagochtend
21 februari a.s. Kom ook kijken naar onze
carnavalsoptocht door de wijk!

heeft misschien uw kind vast wel eens horen
praten over het ‘gouden materiaal’, het
‘fichesspel’, de ‘taalsymbolen’, de
‘schuurpapieren’ letters, de ‘dierenbak’… en
zo zijn er nog veel meer termen van
materialen die wij dagelijks gebruiken. Schrijf
u nu via onderstaande link in voor deze avond
en ervaar zelf hoe de kinderen leren bij ons op
school in de groepen 1 tot en met 8.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMuIflCK9wRVEtjFD_iWY79UM0xNWjhKSUVURDZZRkM2RzNHTlhEM
0VFSS4u

Reminder:
Try Out Cultuur weer van start in Tilburg!
Leerlingen uit het basisonderwijs in de gemeente
Tilburg ontvangen 6 of 7 februari weer het Try
Out Cultuur-boekje. In dit boekje staan creatieve
workshops waaraan basisschoolleerlingen kunnen
deelnemen. Tegen een laagdrempelig tarief (soms
zelfs gratis) kunnen kinderen kennismaken met
één of meerdere leuke workshops.
Vorig jaar schreven er maar liefst 4.000 kinderen
in op diverse kennismakingsworkshops. Doe ook
mee! Inschrijven vanaf woensdag 12 februari
aanstaande.
Voor meer informatie neem een kijkje op de
website www.tryouttilburg.nl Of stuur een email naar tryoutcultuur@tilburg.nl

Laatste Kans!
Schrijf je in voor de Montessori Kennisavond!
Altijd al eens willen ervaren hoe de leerlingen
op onze school werken met de
montessorimaterialen? Dan is dit je kans. Op
woensdagavond 4 maart houden wij weer
een Montessori Kennisavond. Deze avond
staat in het teken van de leerlijnen die
gevolgd worden in ons onderwijs en die zijn
gekoppeld aan de montessorimaterialen. U

Kalender
Ma. 10 febr.
Di. 11 febr.
Woe. 12 febr.
Ma. 17 febr.

2e dag
verslaggesprekken
Vergadering MR
Start inschrijving TRY
OUT Cultuur
Start verkoop
jubileumfoto

