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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
De eerste weken zitten er weer op en we zijn
prima gestart. De afgelopen weken hebben “de
gouden weken” bijzondere aandacht gehad in de
groepen. Deze “gouden weken” worden vooral
gebruikt om de groepsdynamiek/vorming goed tot
stand te brengen. De kinderen leren elkaar dan op
een ontspannen, gezellige manier beter kennen.
Daarnaast zijn we ook met de kennismakingsgesprekken met u, ouders, gestart. We ervaren
deze als zeer plezierig, maar vooral als zeer nuttig
om zo een beter beeld te krijgen van de
ontwikkeling van uw kind. Tevens bieden deze
gesprekken u de gelegenheid om de school in te
komen, fysiek kennis te maken met de leerkracht
en de groep te zien waar uw kind het aankomend
schooljaar zit.

De afgelopen weken
hebben we ook
ervaren dat het
ophalen en
wegbrengen redelijk
goed verloopt. Toch
wil ik u nogmaals op
het hart drukken om
zoveel mogelijk
afstand te bewaren
als u uw kind ophaalt.
Ook nogmaals het
verzoek OM NIET MET DE AUTO door de
Elzenstraat te rijden. We willen de straat
openhouden voor wachtende ouders, maar ook
voor bewoners die naar hun appartement toe
moeten. Laten we hier met z’n allen goed op
letten. Mocht blijken dat het niet meer
verantwoord is dan zullen we weer overgaan tot
de SCHOOLSTRAAT, waardoor de Elzenstraat voor
30 minuten afgezet gaat worden voor autoverkeer.
In de eerste weken hebben we bewust nog geen
ouders gevraagd voor het eventueel begeleiden

van activiteiten met kinderen. Vanaf komende
week mogen de leerkrachten weer ouders vragen
voor hulp indien nodig. Vult u dan wel het
“tiarageformulier” in, deze registratieformulieren
liggen bij de hoofdingang. We hopen dat we
ondanks het voorzichtig zijn met de afstand, we
toch weer kunnen rekenen op ouderhulp. Vooral
in de groepen 3/4, bij het begeleiden van het
leesproces (meters maken), is extra hulp erg
welkom! De leerkrachten zullen u via de
mail/schoolapp een verzoekje sturen.
En dan CORONA:
In de bijlage vindt u een brief vanuit Xpectprimair
met daarin de uitleg van de eventuele
consequenties betreffende het coronavirus. Moet
een leerkracht thuisblijven wegens verkoudheid of
quarantaine, doen we als school onze uiterste best
om interne collega’s de groep te laten draaien.
Helaas is onze pot “externe leerkrachten”
dusdanig gevuld dat we dagelijks maar twee
groepen kunnen vervangen. Mochten we bij meer
uitval van collega’s tegelijkertijd de vervanging niet
meer intern kunnen oplossen, zullen we groepen
leerlingen naar huis gaan sturen.
Hoe zal dit dan gaan? Bijvoorbeeld zo:
1. Leerkracht meldt zich ziek/afwezig ivm met
klachten/testen/verplichte quarantaine bij de
directie rond 7.00 uur in de ochtend.
2. Directie probeert vervanging te regelen voor de
desbetreffende groep uit de eigen schoolschil of
vervangingspoule van Xpectprimair.
3. Directie zet eventueel collega’s in met
ambulante taken/onderwijsassistenten
4. Mocht blijken dat de groep nog steeds geen
vervanging heeft (b.v. doordat meerdere collega’s

niet kunnen komen werken) dan zal de groep op
de eerste dag OPGESPLITST worden en verdeeld
over verschillende groepen. Tevens zult u dan een
mail / pushbericht via de schoolapp krijgen met de
mededeling dat uw kind de volgende dag thuis
moet blijven. De kinderen zullen dan een
“thuiswerkpakketje” mee naar huis krijgen
waardoor ze thuis toch nog aan school kunnen
werken.
Uiteraard vinden we deze maatregel niet de beste
oplossing maar we kunnen niet anders.
Momenteel is de testcapaciteit bij de GGD niet
toereikend. Hierdoor ontstaan wachttijden en
ondertussen kan de leerkracht niet komen
werken. Als de leerkracht dan na verloop van tijd
toch een test heeft kunnen aanvragen dan duurt
het nog minimaal 48 uur voor hij/zij de uitslag
krijgt.
Laten we met z’n allen hopen dat we allemaal ons
gezond verstand gebruiken en de RIVM
voorschriften/adviezen goed naleven.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan
kunt u altijd contact zoeken met de school/
leerkracht/ directie.

Ook kan het zijn dat uw kind thuis moet blijven
vanwege verkoudheid en/of andere
coronagerelateerde klachten, of wanneer er in
zijn/haar omgeving familieleden klachten
hebben/ziek zijn.
Is de leerling zelf niet ziek? Dan zal er vanaf dag
twee een “thuiswerkpakketje” klaarliggen. Neem
hiervoor altijd even contact op met de leerkracht!
Ondanks deze spannende tijden wens ik u allen
een fijn en vooral gezond weekend toe!
Bas Evers

Maandag 14 september: STUDIEDAG!
Aanstaande maandag heeft het team een
studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Een lekker
lang weekend, dus!

Thuisblijven of naar school?
Bijgaand een schematisch afbeelding die je kunt
raadplegen wanneer je kind gezondheidsklachten
heeft. We hopen dat dit schema ouders/
verzorgers helpt bij het bepalen of je kind wel of
niet naar school kan komen. Zie bijlage.

Informatieavond groepen 1/2 en 3 t/m 8
Op dinsdagavond 15 september a.s. hebben de
groepen 1/2 op aangepaste wijze een jaarlijkse
informatieavond, dit jaar in shifts.
De ouders hebben hiervoor al een uitnodiging
ontvangen. De leerkrachten kijken er naar uit om
de ouders op deze avond te ontmoeten.
De aangekondigde informatieavonden voor de
groepen 3 t/m 8 (gepland op 15-16-17 sept.) gaan
niet door. Op 1 oktober zullen ouders/verzorgers
van de groepen 3 t/m 8 digitaal geïnformeerd
worden.

SPORTDAG (groep 3 t/m 8)
Op woensdag 30 september a.s. organiseren
we de sportdag voor de groepen 3 t/m 8. We
hebben uw hulp hard nodig om er weer een
mooie dag van te maken! U zult worden
ingedeeld om een spel te begeleiden bij de
midden-, tussen- of bovenbouw. We gaan ons
best doen om u in te delen bij de bouw van uw
kind(eren), maar kunnen niet garanderen dat dit
ook gaat lukken. Alles is afhankelijk van het
aantal ouders dat zich heeft aangemeld.
Opgeven als hulpouder kan de volgende link aan
te klikken:

https://tinyurl.com/hulpoudersportdag
of door met de camera van uw mobiele telefoon
de QR-code te scannen op de poster.
Opgeven vóór maandag 21 september!

Wilt u helpen bij de sportdag van de groepen
1/2? Fijn! Geeft u zich dan op bij de leerkracht
van uw kind.

Geen Montessori kennisavond
De kalender vermeldt op woensdag 7 oktober as.
“Montessori kennisavond”. Na twee succesvolle
keren in de voorgaande jaren vinden wij het spijtig
de bijeenkomst voor dit jaar te moeten afgelasten.
U zult begrijpen dat we op dit moment nog geen
groepen ouders kunnen ontvangen, omdat de
coronamaatregelen daarbij niet te handhaven zijn.
Zodra er voor ons allemaal weer wat meer ruimte
komt hopen wij alsnog deze avond te kunnen
organiseren. We houden u op de hoogte.
Team De Elzen

TRY OUT SPORTS 2020-2021
Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van de
groepen 3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out
Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal
weken een sport uitproberen voor slechts € 5,Meerdere sporten uitproberen mag!
In de bijlage lees je alle informatie.

Ik ben sinds vorig lid van de OR en helaas is dit jaar
al mijn laatste jaar!
Waarom ik lid ben geworden van de OR? Ik vind
het leuk betrokken te zijn bij de school en mee na
te denken over
de activiteiten.
Ook het actief
helpen bij een
activiteit is leuk
om te doen. Die
glunderende
gezichtjes van
leerlingen die
genieten is
prachtig om te
zien!
De OR is een
gezellige club
mensen die
ongeveer 1 x
per maand samenkomt. Als afsluiting van het
schooljaar staat een gezellig etentje gepland. Wil
je dit niet missen? Schuif aan bij onze volgende
vergadering op dinsdag 22 september a.s. We
starten om 20.15 uur. Je bent van harte welkom!
(Locatie: teamkamer De Elzen)

Bestellen tijdschriften
Deze week zijn de tijdschriften uitgedeeld
waarmee u een abonnement op de Bobo, Okki,
Wild van Freek en/of National Geographic kunt
afsluiten voor uw kind(eren). Het afsluiten van het
abonnement kan, net als vorig jaren, via het
bestelformulier dat aan het tijdschrift zit of via
internet http://www.blinkshop.nl. U hoeft dus
geen briefje af te geven op school. Het tijdschrift
zal dan direct met de post naar uw huisadres
verstuurd worden. Mocht u vragen hebben, dan
kunt u terecht bij Maartje Ooms, de remedial
teacher op onze school:
maartje.ooms@xpectprimair.nl

Voorstelrondje leden ouderraad
Ik ben Linda van der Velden, getrouwd met Robbie
en mama van Tijn (2008) en Mees (2011). Alleen
Tijn zit nog op de Elzen, in groep 8.

Kalender
Ma. 14 september
Di. 15 september
Ma. 21 september
Di. 22 september

STUDIEDAG alle
leerlingen vrij
Informatieavond
groepen 1/2
MR vergadering
OR vergadering

