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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

kunnen we het coronavirus uit de school
houden !!!
Wens ik iedereen aankomend weekend veel
plezier bij het verwelkomen van Sinterklaas in
Zwalk.
Groeten, Bas Evers
Wijzigingen contactgegevens
We merken de laatste tijd dat niet alle
gegevens van onze leerlingen up-to-date in
ons systeem staan. Daarom deze reminder:
Zijn er wijzigingen in adres, telefoonnummer,
mailadres of gezinssamenstelling? Hou ons op
de hoogte! Stuur een mailtje naar:
Bs.de.elzen@xpectprimair.nl o.v.v. ‘wijziging
leerlingenadministratie’. Geef daarbij aan
welke leerling(-en) het betreft. Bedankt.
Vanuit de MR:
MR-leden stellen zich voor. Zie bijlage.

Directie:
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint ….
Aanstaande zaterdag zal Sinterklaas, ondanks
de coronacrisis, toch ons land aandoen.
Afgelopen dinsdag hebben we in het
Sinterklaasjournaal al gehoord dat Sint dit jaar
zal aankomen in het plaatsje “ZWALK”.
Inmiddels wordt ook de school langzaam in
Sinterklaas-sfeer gebracht door collega’s en
leerlingen. Wat we al zeker weten is dat
Sinterklaas heeft aangeven dat hij ons graag
op school komt bezoeken op vrijdag 4
december! Allemaal natuurlijk “coronaproof”
maar we zorgen toch voor een warm welkom!
We gaan er sowieso voor de kinderen een
hele gezellige tijd van maken.
Graag wil ik nogmaals aan iedereen vragen om
zich gedurende de aankomende weken goed
aan de regels te houden en te zorgen voor
voldoende afstand bij het brengen en halen
van de kinderen. Alleen op deze manier

Vanuit de OR:
De leden van de ouderraad stellen zich voor:
Ik ben Sjoerd Clijsen, getrouwd met Janneke,
en de vader van Levi (in groep 3/4f) en Douwe
(nog niet op school). Na een bezoek aan de
ALV ben ik gestrikt voor de ouderraad en
inmiddels ben ik voor het derde schooljaar lid.
In de voorgaande memo’s is al verteld hoe
leuk en nuttig het werk van de ouderraad is.

En dat is ook echt zo. Ook buiten de
ouderraad zijn er heel veel ouders die helpen
bij alle activiteiten die er op en om school
plaatsvinden. Ik zie en hoor altijd enthousiaste
reacties van deze ouders. De ouderraad is
zeker iets voor jou als je structureler wilt
bijdragen aan de activiteiten op school!
Ben je geïnteresseerd of wil je als lid (want dat
zijn alle ouders) horen wat er het afgelopen
jaar met jullie bijdrage allemaal is gedaan,
meld je dan aan voor de digitale ALV op 18
november 2020. Dat kun je doen door te
mailen naar
bsdeelzenouderraadbestuur@xpectprimair.nl
Online workshop GGD gescheiden ouders
De GGD HvB organiseert een online workshop
over ‘Opvoeden in 2 huizen’, op 26 november,
bestemd voor gescheiden ouders. Interesse in
deelname? Inschrijven kan via deze link:
https://stichting-the-familyfactory.webinargeek.com/opvoeden-in-tweehuizen-ggd-hart-voor-brabant
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