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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
Nieuwbouw en ontwikkeling leerlingen: Deze
week is de steiger afgebroken, worden de laatste
bouwmaterialen naar boven gebracht en komt er
weer ruimte rondom de school! Momenteel wordt
het interieur aangebracht en is het eind van de
bouw echt in zicht. Afgelopen week hebben we
ook weer even een meetmomentje gehad om te
kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Dit
meetmoment wordt gebruikt als diagnosticerend
instrument om te kijken “waar staat de leerling?,
wat heeft het kind nog nodig in zijn of haar
ontwikkeling?,
waar kunnen we
nog extra aandacht
aan gaan geven?”.
Met o.a. deze
wetenschap
kunnen we goed
aansluiten bij de
ontwikkeling van
het kind.
Afscheid juf Narelle: Deze week heeft groep 5/6 f
helaas ook te horen gekregen dat juf Narelle ons
naar 5 jaar gaat verlaten. Narelle heeft een nieuwe
baan gevonden in Eindhoven op
Montessoribasisschool de Trinoom. De afstand
woon-/werkverkeer was voor Narelle de reden om
dichter bij huis te gaan
werken. Als school
vinden we het heel
jammer dat zij ons gaat
verlaten, maar
begrijpen haar keuze.
We wensen Narelle de
aankomende weken
nog een fijne tijd toe bij
ons op school en zullen
haar op gepaste wijze
een fijn afscheid geven.
Narelle, heel erg bedankt voor de fijne jaren en
veel succes op je nieuwe school!

Groepssamenstelling schooljaar 2020/2021:
In ons Montessori onderwijs worden de groepen
elk jaar herschikt aan de hand van een aantal
criteria die zijn vastgesteld. Er wordt heel goed
gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, de
verdeling jongens/meisjes en het totale
leerlingenaantal per groep is mede bepalend.
Tevens kijken we naar de “rollen” die leerlingen
binnen het Montessorisysteem leren. Het niet
afhankelijk zijn van vrienden of vriendinnen die in
dezelfde groep zitten en je nieuwe plaats kunnen
vinden in een andere groep behoort tot de groei,
zelfstandigheid en ontwikkeling van leerlingen. Dit
proces wordt elk jaar zorgvuldig uitgevoerd door
de leerkrachten en het OBT. In week 27 (week van
29 juni – 3 juli), krijgen de kinderen te horen in
welke groep ze volgend jaar zitten en bij welke
leerkracht. Op 2 juli organiseren we de
wisselmiddag waarbij de kinderen elkaar gaan
ontmoeten in hun nieuwe groep.
Omdat we volgend jaar met een extra groep 7/8
gaan werken (groepsverkleining in de
bovenbouw), zullen er een aantal kinderen uit de
huidige groepen 7 overgeplaatst worden naar de
nieuwe groep 7/8. De leerkrachten hebben deze
nieuwe groep na uitvoerig overleg en in
samenspraak met het OBT heel zorgvuldig
samengesteld, waarbij is gekeken naar kind en
groepsbelang. De ouders (en de leerling) zullen
hiervan van tevoren op de hoogte worden
gebracht. Tevens zal deze nieuwe groep al vóór de
wisselmiddag op 2 juli kort kennis met elkaar gaan
maken.
Wens ik u allen een fijne, zonnige week toe mede
namens mijn collega’s, Bas Evers

Verslaggesprekken
In deze weken zullen de verslaggesprekken
plaatsvinden. U heeft zich daarvoor kunnen
aanmelden via de gespreksplanner van de
basisschool app. Heeft u nog geen afspraak
gemaakt? Doe dat alsnog via de app, of stuur
een mail naar de leerkracht van uw kind. U
kunt ook kiezen voor een afspraak via ‘Teams’
als u dat prettiger vindt. De leerkracht zal dan
een afspraak inplannen.

Groepen 1/2 bouwden een feestje!

(Afbeelding gefotoshopt door Maartje van Iersel)

Deze week, op woensdag 17 juni, vierden de
juffen een onderbouw-feestje met alle
kleuters van groep 1/2. Het werd een gezellige
boel met spelletjes in de kloostertuin. De
kinderen hebben genoten. Het was top!

Kalender

Parkeren
Nu de scholen weer begonnen zijn, is het
weer een drukte van belang bij het
wegbrengen en ophalen van de leerlingen. We
snappen dat we veel vragen van uw
flexibiliteit, maar verzoeken u toch om alleen
te parkeren waar het is toegestaan. Met
name in de Dionyssiusstraat (nabij entree
Kloostertuin) is het niet de bedoeling om op
de trottoirs te parkeren. Dankjewel!
Wisselmiddag
Op donderdag 2 juli a.s. vindt de jaarlijkse
wisselmiddag plaats. De leerlingen van onze
school (groep 1 t/m groep 7) maken die
middag kennis met de nieuwe klasgenootjes
en leerkracht(-en). Groep 8-leerlingen zijn op
deze middag vrij.

Woe. 24 juni en ma.
29 juni
Do. 25 juni
Do. 25 juni
Do. 2 juli v.a. 13.00u

Do. 2 juli v.a. 12.00u

Verslaggesprekken
Schoolfotograaf
Vergadering OR
Vergadering MR
Wisselmiddag groep
1 t/m 7
Leerlingen groep 8
vrij v.a. 12.00 u

