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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen
De Beste Wensen!

Namens alle collega’s van De Elzen wil ik jullie een
goed, succesvol, ontspannen, maar vooral een
gezond 2020 toewensen. Terugkijkend op 2019
kan ik met trotsheid zeggen dat het voor iedereen
(kinderen, collega’s en ouders) weer een fijn jaar
was. Iedereen, van klein tot groot, wordt
gewaardeerd en gerespecteerd. Het welbevinden
staat hoog op onze agenda !!! Ook wil ik alle
ouders hartelijk danken voor jullie geweldige inzet
tijdens de kerstviering. Het was fijn om te zien dat
we als school dit soort activiteiten SAMEN kunnen
vieren.
Kijkend naar 2020 kan ik met een goed gevoel aan
mijn omgeving vertellen dat we met De Elzen de
goede weg in zijn geslagen. Naast
onderwijskundige ontwikkelingen hebben we
afgelopen jaren ook organisatorische ontwikkeling
doorgemaakt, allemaal in de lijn van het
Montessorionderwijs. (Zelfstandigheid, de
kinderen zoveel mogelijk in de ochtend zelfstandig
richting de groep – rust/structuur, gedurende de
dag zijn we stil op de gangen en zorgen we dat
leerlingen op de gangen/leerpleinen kunnen
werken aan hun ontwikkeling – voorbereide
omgeving, meer speelruimte door gebruik te
maken van alle speellocaties rondom de school).
Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten en daar
blijven we met elkaar vol enthousiasme aan
werken.
Het verbeterpunt wat de komende periode op de
agenda staat is “meer ruimte voor onze kinderen

en collega’s”. De verbouwing is inmiddels gestart
en we hopen dat we d.m.v. de tijdelijke
aanpassingen eind juni kunnen zeggen dat door
deze aanpassingen we een prachtig gebouw
hebben met voldoende ruimte voor de
leeractiviteiten van onze kinderen. Het zal even
aanpassen zijn, maar met behulp van iedereen
moet dit een goed resultaat gaan opleveren.
In de bijlage vind u ook een brief i.v.m. de
stakingsdagen van het onderwijs op 30 en 31
januari a.s. Om ook in de toekomst goed
onderwijs te kunnen verzorgen zijn we helaas
genoodzaakt om richting de politiek wederom
onze stem te laten horen. Ik kan u verzekeren dat
alle collega’s het liefste hun prachtige vak hadden
willen uitoefen gedurende deze dagen en samen
met uw kinderen de ontwikkelingsstappen hadden
willen zetten.

Voor de leerlingen uit de groepen 8 komt er weer
een spannende tijd aan. De aankomende weken
zullen zij de volgende stap in hun leven gaan
maken d.m.v. het kiezen van een school voor
voortgezet onderwijs. Niet alleen voor de kinderen
spannend, maar ook voor u als ouders. Ik wens u
veel succes toe met het kiezen van een school
naar keuze voor uw kind.
Wens ik u allen, mede namens het team een fijn
weekend toe,
Bas Evers

VERBOUWING
Zoals iedereen ongetwijfeld al heeft opgemerkt,
zijn de voorbereidingen voor de verbouwing in
volle gang: het schoolhek is weggehaald, er staat
een bouwkeet op het schoolplein, het terrein is
her en der afgezet met bouwhekken, etc. Dit

brengt uiteraard de nodige logistieke onrust met
zich mee. We willen iedereen zo goed mogelijk
informeren over de werkzaamheden en wat dat
betekent voor onze leerlingen, ouders/verzorgers
en het team. Daarom ontvangt u morgen per mail
een informatiebrief over de verbouwingswerkzaamheden. Hou uw mailbox in de gaten!
DRINGEND VERZOEK: de ruimte voor het stallen
van fietsen is door de verbouwingswerkzaamheden tijdelijk sterk beperkt. We verzoeken
daarom iedereen om zo min mogelijk met de fiets,
step, kinderfietsjes etc. naar school te komen.
Kom te voet! Daarmee zouden wij erg geholpen
zijn. Dankjewel!

STAKING 30 en 31 januari a.s.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. sluit
de school omdat we gehoor geven aan de
stakingsoproep. Bijgaand ontvangt u een brief met
daarin uitleg over het sluiten van de school op
deze dagen. (Lees de bijlage!)

NIEUW: De Schoolapp!
Binnenkort hebben wij onze eigen schoolapp!
Hiermee zal alle communicatie vanuit school gaan
verlopen met u,
ouders/verzorgers.
Deze app omvat
onder andere een
digitale
jaarkalender,
nieuws,
contactinformatie,
gespreksplanner
en nog veel meer.
Hou uw mailbox
in de gaten voor de nodige informatie om in te

loggen voor deze schoolapp. Wij nodigen u
binnenkort uit om een kijkje te nemen!

Leerlingen Praktijkrijk zetten hun opa's en
oma's in het zonnetje!

Op de vrijdagochtend voor de kerstvakantie was
het eindelijk zover! De leerlingen van Praktijkrijk
mochten koken voor hun opa's en oma's als
afsluiting van het blok voeding & horeca. In de
weken voorafgaand aan de kerstbrunch hebben de
leerlingen zes nieuwe gerechten leren bereiden.
Van monchoutaartjes tot paprika-tomatensoep en
verse bruschetta's. Daarnaast was het samenwerken een belangrijk onderdeel van dit blok en
hebben de kinderen in verschillende duo's
geoefend met overleggen en taken verdelen.
Tijdens de kerstbrunch kwamen onze gasten niks
te kort! De jassen van de gasten werden netjes
aangenomen, de deur werd opengehouden en
met trots werden de gerechten gepresenteerd.
Van zelfgemaakte menukaarten tot het dekken van
de tafel, versieren van de ruimte en het openen
van de brunch, de leerlingen hebben alles zelf
gedaan. Één van de opa's was zo enthousiast dat
hij ook nog graag iets wilde zeggen:
“Normaal verwennen wij jullie (onze
kleinkinderen) en nu zijn wij door jullie verwend,
dankjewel!” Top gedaan, allemaal!
Deze week kijken we terug op wat we hebben
geleerd en voegen we de foto’s en evaluatie toe
aan het portfolio.

Zaalvoetbaltoernooi Kerstvakantie
Heb jij meegedaan met het school
zaalvoetbaltoernooi? Of wil je de prestaties weten
van de teams van onze school? Dan moet je zeker
de bijlage bij deze Memo lezen! Want daarin vind
je een verslag én informatie over aankomende
sporttoernooien.

De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor
deze kosten geldt geen eigen risico. (Kosten voor
een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet
onder de basisverzekering.)
- Als extra service halen we kinderen op van
school en brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen goed te poetsen.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en
eet momenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding
nodig heeft dan bespreken we dat met u.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij
de jeugdtandverzorging? Meer informatie of
aanmelden: www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl
tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Samenwerkende Tandartsen Junior is een
instelling voor Jeugdtandverzorging

Kalender
A.s. vrijdag 10 januari kinderdisco!
Het is gelukt, er zijn genoeg hulpouders
opgetrommeld om de kinderdisco iedere tweede
vrijdag van de maand door te laten gaan. Kinderen
van 7 t/m 13 mogen lekker komen dansen op
muziek van d.j's Ties en Mika en uiteraard is er ook
tijd voor de limbo en de stoelendans. Vergeet niet
om ze wat geld mee te geven voor een snack (2,50
euro is zeker voldoende) en ook vriendjes die niet
op De Elzen zitten mogen mee!

Tijd: 19.00 tot 21.00
Entree: gratis
Locatie: wijkcentrum "In de Boomtak",
Boomstraat 81
Data voor de rest van dit schooljaar:
14-2 / 13-3 / 10-4 / 8-5 / 12-6
Samenwerkende Tandartsen Junior
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord
(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen.

Donderdag 9 jan.
Vrijdag 10 jan.

Vergadering MR
19.00 Kinderdisco In
de Boomtak

