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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:

De herfstvakantie komt steeds dichter bij, nog
een weekje naar school en we kunnen gaan
genieten van deze welverdiende vakantie.
Deze eerste periode op school was toch een
andere dan we gewend zijn.
Het coronavirus beheerst nog steeds onze
maatschappij met de daarbij behorende
beperkingen. Het feit dat jullie als ouders de
school niet in mogen zorgt voor een andere
beleving. Als team moeten we de leerlingen
een compliment geven hoe ze met deze
situatie om gaan! De vaardigheid
‘zelfstandigheid’ hebben ze ondanks deze
vervelende periode goed opgepakt. We
ervaren dat dit steeds beter gaat nu de
leerlingen zelfstandig de school in komen. Ook
onze nieuwe etage (de zolder) zorgt voor
ruimte in het gebouw. Het is fijn om te zien
dat onze 600 leerlingen zich heerlijk bewegen
in het gebouw en voldoende ruimte vinden
om zelfstandig of in samenwerking met
groepsgenoten te werken aan hun
ontwikkeling. Straks als het virus ons leven
niet meer zo beheerst zullen we jullie,
ouders/verzorgers, uitnodigen in de school en
trots deze uitbreiding met lokalen en nieuwe
werkplekken op de zolderetage laten zien.
Daarnaast wil ik een compliment geven aan
mijn collega’s die gedurende de afgelopen
periode steeds klaar stonden als een collega

wegens de richtlijnen van het RIVM niet
mocht komen werken. De werkzaamheden
werden dan prima overgenomen. ‘Snel
schakelen’ en ‘flexibel zijn’ zijn momenteel
dan ook ‘toverwoorden’. Naast het opvangen
van elkaar hebben we afgelopen week ook
ervaren dat we snel konden schakelen en zo
onze sportdag binnen één dag konden
aanpassen vanwege de maatregelen die de
dag daarvoor werden aangekondigd. De
kinderen, maar ook de collega’s, hebben
genoten van deze alternatieve sportdag vol
challenges. Het was fijn om te zien dat
iedereen deze aanpassing positief heeft
opgepakt. Een compliment voor Stefan en zijn
enthousiaste bewegingsteam die er een
gezellige dag vol beweging van hebben
gemaakt!
Ik hoop dat iedereen de aankomende vakantie
ook weer zijn/haar accu kan opladen. Trek er
lekker samen op uit, de natuur in! Of doe mee
aan de voetbalclinic (zie info in de bijlage).
De volgende schoolperiode is een periode
waar we Sinterklaas en de kerstman gaan
ontmoeten. Hoe we dit gaan doen? Dat blijft
ook weer een uitdaging: we kijken wat wel en
wat niet mogelijk is. Dat het een gezellige
periode gaat worden voor de kinderen, daar
ben ik van overtuigd. We laten als school
steeds zien dat we dit positief oppakken.
Wens ik iedereen, mede namens mijn
collega’s, alvast een goed weekend en een
fijne herfstvakantie toe.
Bas Evers

Schoolschaatsen!
Volgende week, op dinsdag 13 oktober, gaan
de leerlingen van de groepen 5/6 de Ireen
Wüst IJsbaan op! Uiteraard worden de daar
ter plaatse geldende richtlijnen m.b.t. corona
opgevolgd. Fijn dat de schaatslessen door
kunnen gaan!
Let op: het dragen van een (ijs-) muts,
fietshelm (géén capuchon) en handschoenen
op het ijs is verplicht! Zonder bescherming
mogen de leerlingen het ijs niet op. Na de
eerste les volgen er nog 2 lessen in de
komende weken. Veel plezier op het ijs
allemaal!

Voetbalclinic in de herfstvakantie
Dinsdag 20 oktober (herfstvakantie)
organiseert FC Tilburg een voetbaldag voor
alle basisschoolleerlingen, voor zowel jongens
als meisjes. Deze dag is geschikt voor zowel de
geoefende als beginnende voetballer. De hele
dag staat voetbal centraal d.m.v. clinics,
oefeningen en onderlinge wedstrijden.
Doe je mee? In de bijlage vind je alle
informatie. https://fc-tilburg.nl/fc-tilburgorganiseert-een-voetbalclinic/.
Samenwerkende Tandartsen Junior
Samenwerkende Tandartsen Junior is een
instelling voor Jeugdtandverzorging, een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen.
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van
school en brengen ze terug na de behandeling.

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten
poetsen, we werken volgens de Gewoon Gaaf
methode.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding
en eetmomenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort
verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding
nodig heeft dan bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
worden vanuit de basisverzekering vergoed.
Voor deze kosten geldt geen eigen risico.
Kosten voor een beugel en kroon- en
brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.
Nieuwsgierig geworden naar de
mogelijkheden? Voor meer informatie of
aanmelden:
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of via:
013-5430533.
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg –
Noord Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533 E-mail:
tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl

Kalender
Di. 13 okt.
Woe. 14 okt.
Vrij. 16 okt.
Ma. 19 okt. t/m
Vrij. 23 okt.
Woe. 28 okt.
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