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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
Pff, wat een vervelende situatie heerst er
momenteel in ons land. Met man en macht
zijn we aan het proberen om het coronavirus
een halt toe te brengen. Het wassen van je
handen, het niet meer een hand geven, het
hoesten in je elleboog, het gebruik maken van
papieren doekjes, enz, enz. Daarnaast is er
een oproep om thuis te blijven als je hoest,
verkouden bent of koorts hebt. De vraag is of
het hierbij zal blijven. Veel evenementen
worden afgelast ter voorkoming van
besmetting en verspreiding van het virus.

(T)huiswerk !
Kinderen die in verband met de RIVM
richtlijnen preventief thuis blijven kunnen ook
thuis aan de slag met schooltaakjes. Veel
oefenstof is via internet te maken. Kinderen
werken op school al met accounts voor
rekenen, taal en spelling. Zij kunnen thuis
dezelfde inlognaam gebruiken als op school.

De afgelopen week hebben we u al
geïnformeerd over maatregelen/adviezen.
Deze worden prima opgevolgd en kinderen en
leerkrachten blijven thuis als ze klachten
hebben. Tot op heden is het ons gelukt om
alle groepen draaiende te houden door de
inzet van onze ambulante collega's. Ik kan
echter niet garanderen dat we dit vol kunnen
blijven houden. Er komt een moment dat we
helaas groepen naar huis moeten sturen. In
een extra brief zullen we u morgen
informeren over de stand van zaken en de
eventuele maatregelen die we dan moeten
gaan nemen.

Mocht een kind inloggegevens niet (meer)
weten, dan kunt u deze opvragen bij de
leerkracht.

Ik wil alle collega's, ouders en kinderen
complimenteren over de flexibiliteit die we
van elkaar vragen. Momenteel ligt de focus
om te zorgen dat we de kinderen zo goed als
mogelijk kunnen opvangen en we hopen dat
ze het virus snel onder controle hebben.
Ondanks alles wens ik iedereen, mede
namens de collega's een fijn weekend toe,
Bas Evers

De sites waar de kinderen op hun niveau
verder aan de leerstof kunnen werken zijn:
www.bloon.nl (spelling)
www.rekentuin.nl (rekenen)
www.nieuwsbegrip.nl (begrijpend lezen)
www.mijnklas.nl (taal en rekenen)

Wij zijn op zoek…
…naar glazen potjes om plantenstekjes in de
kunnen zetten.

Mocht u nog groenten-potjes, babyvoeding
potjes etc. hebben: Dan kunnen wij deze goed
gebruiken!
In de hal staat een bak, hier kunnen de
(schone) glazen potjes in gezet worden.
Deze zijn in te leveren tot en met woensdag 8
april. Alvast bedankt!
Werkgroep Groen en Natuur

GEEN KINDERDISCO AANSTAANDE VRIJDAG
In de Boomtak worden activiteiten afgelast
vanwege het Corona virus. Wij hebben
besloten uit voorzorg de kinderdisco van
aanstaande vrijdag 13 maart ook NIET door te
laten gaan.

Vanuit de MR
Met ingang van juni zijn er 2 plaatsen vrij in de
oudergeleding van onze MR.
In de bijlage vind je een brief waarin de MR
een oproep doet aan geïnteresseerde ouders
om zich kandidaat te stellen voor de MR.
Dit kan tot en met vrijdag 27 maart a.s. door
een mail te sturen naar:
bsdeelzenmr@xpectprimair.nl
In de brief vind je meer informatie over de
verkiezingen en de MR.

Di. 17 maart

Vakantietoernooien
De afgelopen twee weken stonden er maar
liefst 2 vakantietoernooien op het
programma. Het ijssporttoernooi op vrijdag
28 februari en het zwemsporttoernooi dat
afgelopen zondag werd gehouden. Ook bij
deze twee toernooien waren er weer een
aantal deelnemers van onze school en bij het
zwemsporttoernooi vielen al onze deelnemers
zelfs in de prijzen!
Neem eens een kijkje op:
https://www.sportintilburg.nl/nieuws/druk_b
ezocht_vakantietoernooi_ijssport
voor een verslag van de beide toernooien en
op www.facebook.com/meesterstefan voor
een aantal sfeerfoto’s.
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