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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie
Pff, de afgelopen twee weken hebben we echt
met zijn allen FLEXIBILITEIT laten zien. Een
geweldig compliment richting de kinderen,
collega’s, aannemer en natuurlijk ook richting
jullie als ouders. De storm CIARA en helaas
een week later ook nog haar vriend DENNIS
zorgden voor wateroverlast op de 1e etage.
De meeste lokalen op deze etage konden we
even niet gebruiken. Ondanks dat we voor 4
groepen een andere werkplek moesten
creëren, kunnen we met tevredenheid terugkijken op deze twee weken. Nogmaals,
iedereen hartelijk dank voor zijn of haar
flexibiliteit.

De optocht zal als
volgt gaan:
Start kloostertuin->
Linksaf
Dionysiusstraat (dus
niet door de
hoofdingang) -->
Boomstraat --> Wilgenstraat --> Gelijk rechtsaf
Kastanjestraat uitlopen --> Rechtsaf Eikstraat -> Rechtsaf Prunusstraat --> Rechtsaf
Boomstraat --> Linksaf Dionysiusstraat -->
Terug bij school

Vandaag zijn de groepen weer terug gegaan
naar hun eigen lokaal en kunnen we maandag
na de vakantie weer op de normale manier
gaan starten.
Maar ….. voor het vakantie is gaan we morgen
gezellig met elkaar CARNAVAL vieren. Naast
de optocht zijn er in iedere groep leuke
activiteiten en maken we er een gezellige
ochtend van. De Raad van Elzen van de school
heeft inmiddels de sleutel ontvangen en zal
morgen de “baas” zijn van de school.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en een
mooi carnaval toe. Mocht u a.s. zondag nog
naar de optocht gaan kijken, stem dan op nr.
106 !
Fijne dagen, mede namens het team,
Bas Evers
CARNAVAL
Hèdde gij ok al kriebels (van oewe gruunooranje sjaol)?
Op vrijdag 21 februari rond 9.00 uur start
vanaf de Elzen weer een carnavalsoptocht
door groep 3 t/m 8!

Wij hopen dat u weer in grote getalen komt
kijken, bij slecht weer is er een
binnenprogramma en gaat de optocht dus
niet door.
Er mag op carnavalsochtend veel wèl, maar…
- Kinderen mogen geen wapens (of attributen
die op wapens lijken) meenemen naar school;
- Kinderen mogen geen confetti of
spuitbussen meenemen;
Let op: de kinderen zijn om 12:00 uur vrij!

Montessori Kennisavond 4 maart
Op woensdag 4 maart vindt de Montessori
Kennis Avond plaats. Hiervoor hebben
ouders/verzorgers zich kunnen aanmelden.
Bedankt daarvoor!
Programma:
19.30 Inloop met koffie en thee
19.45 Start kennisavond
21.00 Einde
We hopen op een interessante en leerzame
avond. Mocht u alsnog aan willen melden?
Neem dan contact op via
mick.klein@xpectprimair.nl

OPEN DAG woensdag 11 maart
Op woensdag 11 maart zet onze school de
deuren open! Geïnteresseerden kunnen
tussen 9 en 12 uur de school bezoeken en
kennismaken met het montessori onderwijs.
Ken je mensen in je omgeving met peuters die
op zoek zijn naar een basisschool? Nodig ze
uit! Aanmelden voor deze open dag is niet
nodig (vrije inloop). Welkom!
Verkeersveiligheid rondom school
Helaas blijft aandacht voor verkeersveiligheid
rond onze school nog steeds hard nodig.
Hierbij wederom een verzoek aan
ouders/verzorgers om de auto bij het
wegbrengen of ophalen van hun kind(-eren)
veilig te parkeren. Binnenkort zullen mensen
van de afdeling Handhaving daarom weer
komen controleren op verkeersonveilige
situaties. Het gaat dan b.v. om parkeren op de
stoep of parkeren in een stopverbod. U
voorkomt een bekeuring door te parkeren op

plaatsen waar dat wel is toegestaan. Kom
zoveel mogelijk te voet naar school. Minder
verkeer rond de school draagt direct bij aan
een betere verkeersveiligheid.
We rekenen op ieders medewerking en
flexibiliteit. Namens de verkeerswerkgroep,
Bas en Anita
Komst schoolfotograaf verzet
In verband met alle werkzaamheden,
afzettingen en uitgestalde bouwmaterialen is
besloten de schoolfotograaf te verzetten van
3 - 6 maart naar 23 - 26 juni. Zie ook
jaarkalender.

De jubileumfoto is te koop!
Een collectors item, 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).
OP=OP

Laatste kans: deelname Typecursus
De aangekondigde typecursus start direct na
de carnavalsvakantie, op dinsdag 3 maart a.s.
Aanvang: 15.15 uur
Inschrijven is nog steeds mogelijk! Er is nog
plaats in de groep. Interesse om je kind deel
te laten nemen? Neem dan snel contact op via
www.typetuin.nl of mail naar
info@typetuin.nl

Kalender
Vrijdag 21 febr.

Vrijdag 21 febr.

Ma. 24 febr. –
vrij. 28 febr.
Di. 3 maart en
Do. 5 maart
Di. 3 maart
Woe. 4 maart
Woe. 11 maart

Carnaval op school
9.00 u Optocht door de
wijk: Kom allemaal kijken!
12.00 u leerlingen vrij:
START
CARNAVALSVAKANTIE
CARNAVALSVAKANTIE
Aanmelden V.O.
(leerlingen groep 8)
15.15 u Start typecursus
19.30 u MONTESSORI
Kennis Avond
9.00 – 12.00 OPEN DAG

De sleutel van de school werd vanmiddag
overhandigd door Meneer Bas aan leden van
de Raad van Elzen 2020.

