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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:

kabinet nieuwe maatregelen komen, ook dan laten
we u dit zo snel mogelijk weten.
A.s. woensdag 30 september vindt de sportdag
voor de groepen 1 t/m 8 plaats. In deze memo (en
in de bijlage) leest u hier alle informatie over.
Aankomende week start ook de
Kinderboekenweek met als thema: “En toen?” In
de groepen zal hier weer de nodige aandacht aan
besteed worden op verschillende gebieden. Naast
leesbevordering zal er ook creatief gewerkt gaan
worden met dit thema.

De informatieavond op 15-09 voor de ouders van
de groepen 1/2 is met aanpassingen vanwege het
virus prima verlopen. De collega’s waren ook blij
dat de startende ouders de kans hebben gekregen
om de school in te mogen en te kijken in de groep
van hun kind. De beperking dat ouders de school
niet in mogen bij het wegbrengen en ophalen
zorgde ervoor, dat deze ouders nog niet in de
groep van hun kind hadden mogen kijken. Al met
al een fijne avond. De ouders van de groepen 3
t/m 8 krijgen de groepsinformatie volgende week
digitaal toegestuurd.
Afgelopen week hebben ook in de MRvergadering de gevolgen van het coronavirus
besproken. Leerkrachten met klachten laten zich
direct testen en hopen dat dit op korte termijn
plaats kan vinden. Helaas loopt dit, ondanks de
toezegging vanuit de GGD dat mensen vanuit het
onderwijs en de zorg voorrang krijgen, nog niet
helemaal vlekkeloos. Hierdoor zijn leerkrachten
langer afwezig dan verwacht. In de MRvergadering hebben we daarom ook het protocol
‘vervanging van de groepen’ besproken. Helaas zal
het dit jaar waarschijnlijk nog voor gaan komen
dat groepen leerlingen vanwege gebrek aan
personeel naar huis gestuurd worden. Mocht dit
gebeuren dan krijgen ouders/verzorgers van de
desbetreffende groep dit tijdig te horen en zal de
groep maximaal 2 dagen thuis moeten blijven. U
kunt hier alvast rekening mee houden in eventuele
afspraken die u moet maken met uw werkgever.
Mocht het virus ervoor zorgen dat er vanuit het

En dan ook nog iets heel anders. Vanavond speelt
Willem II na 15 jaar weer een Europese
thuiswedstrijd. Helaas mogen er geen supporters
naar deze wedstrijd komen, maar het is voor
Tilburg toch weer een bijzonder moment. Laten
we hopen dat het team wint en dat ze dóór mogen
naar de volgende ronde. Ik hoop dan ook op een
3-2 overwinning !!!!
Wens ik allen alvast een fijn weekend toe en …
laten we er SAMEN voor zorgen dat het
coronavirus ons snel gaat verlaten en alles weer
normaal kan gaan worden. Ik weet dat dit nog wel
even kan duren, maar er op hopen mag toch !!!
Groeten, mede namens het team,

Bas Evers

Woensdag 30 september: SPORTDAG!
Sportdag groepen 1/2 op school
Op woensdag 30 september organiseren we
wederom een sportdag voor de groepen 1/2. Dit
jaar met een iets andere opzet. De kinderen gaan
met hun eigen klas sporten op verschillende
plaatsen in en rond de school. We maken gebruik
van de 2 speelzalen die worden ingericht,

buitenplaats wordt een verkeersplein, een
tentenbouw bos en er zal bewegingsles op muziek
gegeven worden. Kortom wij hebben er zin in! Wil
je meehelpen? Graag! Neem contact op met de
leerkracht van je kind. Alleen bij erg slecht weer
zal het niet doorgaan.

Sportdag groepen 3 t/m 8 op Attila
Let op: De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 vindt
traditiegetrouw plaats op het terrein van
atletiekvereniging Attila, achter het T2 op
Stappegoor. We vragen aan ouders om hun kind
daar in de ochtend zelf heen te brengen en om
12.15 u op te halen. In de bijlage vind je alle
informatie. Lees het goed door!

Voorstellen schoolmaatschappelijk werker
Ik ben Kirsten Ansems,
ik vervang Anneloes
Roeters als
schoolmaatschappelij
k werker. U komt mij
misschien tegen op
school of we gaan met
elkaar in gesprek als ik hulp kan bieden aan u als
ouder(s) of aan uw kind(eren). Daarom wil ik me
aan u voorstellen!
Ik werk sinds januari bij het IMW als schoolmaatschappelijk werker op basisscholen en
middelbare scholen in Tilburg. Als schoolmaatschappelijk werker neem ik deel aan verschillende
overleggen, geef ik advies en ondersteuning aan
leerkrachten en kan ik hulpverlening bieden aan
leerlingen en ouders. Ik bied hulp als het gaat om
sociaal-emotionele problemen en/of problemen in
de thuissituatie. Bijvoorbeeld als het gaat om
zelfvertrouwen, echtscheiding, rouwverwerking,
omgaan met conflicten of sociale vaardigheden.
Een aanmelding gaat altijd via de leerkracht naar
de intern begeleider en komt dan bij mij. Samen
met u bespreek ik wat er aan de hand is en
spreken we af wat er nodig is om het op te lossen.
Ik kan advies geven waar de juiste hulp te vinden
is, maar ik kan ook zelf begeleiding bieden.
Wie weet tot ziens!

Even voorstellen OR
Mijn naam is
Mariska Kok, ben
getrouwd met
Wouter en ben de
moeder van
Florianne uit
groep 8 en Julian uit
groep 6. Inmiddels
zit ik alweer voor
het vierde jaar bij de OR. Ik ben destijds bij de OR
gekomen om bij te dragen aan een extra leuk
schooljaar voor alle kinderen. Wanneer de
kinderen na een activiteit dan vol enthousiasme
met verhalen thuis komen, heb ik altijd het gevoel
dat ik er bij ben geweest.
Ieder OR-lid heeft zijn eigen passie voor
bepaalde activiteiten. En met welk werkgroepje
je ook samenwerkt, je wordt altijd meegenomen
in dit enthousiasme. Want we hebben allemaal
hetzelfde doel, gezellig samen een superleuke dag
voor de kinderen organiseren! Wil je meer weten
en ook bijdragen aan een extra leuk schooljaar
voor de kinderen? Kom dan 14 oktober naar onze
volgende, tevens ALV, vergadering, We starten om
20.15 u op school. Ik zie je daar!

Spaaractie voor schoolbibliotheek
Net zoals vorig jaar is er weer een boekenspaaractie bij Gianotten Mutsaers (Emmapassage
17 Tilburg). Als je in de Kinderboekenweek een
kinderboek koopt bij Gianotten Mutsaers kun je
sparen voor boeken voor je eigen school. Dit jaar
doen wij graag actief aan deze actie mee!
Hoe werkt het? Ouders en/of kinderen kopen
tussen 30 sept. en 11 okt. een (of meerdere)
kinderboeken bij Gianotten Mutsaers in Tilburg. Ze
krijgen dan natuurlijk een Kinderboekenweekgeschenk cadeau! De kassabon lever je daarna op
school in bij je eigen leerkracht.
Aan het einde van de actie levert de school deze
kassabonnen in bij Gianotten Mutsaers en de
school mag dan voor 20% van het totaalbedrag

Kalender

boeken uitzoeken. De boeken zullen vervolgens in
onze nieuwe schoolbieb terechtkomen, dus dan
heeft iedereen daar plezier van. Doen jullie mee?
Dankjewel alvast!

Reminder: schrijf je in voor TRY OUT SPORTS
In de vorige MEMO stond uitgebreide informatie
over de actie TRY OUT SPORTS van de Gemeente
Tilburg. www.sportintilburg.nl/tos
De inschrijving start a.s. maandag 28 september.
Ben er op tijd bij want vol=vol!

Vrij. 25 sept.
Ma. 28 sept.

Viering 1
Start inschrijving TRY OUT
SPORTS
www.sportintilburg.nl/tos

Woe. 30 sept.

SPORTDAG:
Gr.1+2 op school
Gr.3 t/m 8 Attila (zie bijlage)

Woe. 30 sept.

Start kinderboekenweek

