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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Na een heerlijke herfstvakantie
zijn we met veel enthousiasme
gestart. Ondanks de zorgen
betreffende het coronavirus
proberen we er met z’n allen
voor te zorgen dat de school
ook de aankomende periode
weer volledig kan draaien en
dat de kinderen kunnen
werken aan hun eigen ontwikkeling. Deze
ontwikkeling komt mede tot stand door onze
Montessoriaanse werkwijze. Het werken vanuit je
eigen intrinsieke motivatie (“Leer mij het zelf te
doen”), maar ook door de begeleiding van de
docent (de lijn van de leerkracht). We gebruiken
hiervoor veel ontwikkelingsmaterialen die in
relatie staan met de leerdoelen. Deze materialen
zijn speciaal ontwikkeld voor de Montessoriaanse
werkwijze en zijn voor het grootste deel ook
vervaardigd van natuurlijke materialen. Als school
investeren wij hier jaarlijks in zodat iedere groep
hier gebruik van kan maken. Tevens krijgen we ook
vanuit de oudervereniging jaarlijks hiervoor een
financiële bijdrage. Deze bijdrage komt vanuit een
gedeelte van uw jaarlijkse ouderbijdrage. Ik wil u
hiervoor wederom hartelijk danken mede namens
de leerlingen! Naast de materialen is natuurlijk de
leerkracht een belangrijke factor in de
ontwikkeling van uw kind. Hij/zij moet echt vanuit
de Montessori-visie werken om uw kind goed te
kunnen begeleiden. Daarvoor is het dan ook nodig
dat onze leerkrachten een Montessoridiploma
halen. Dit diploma bestaat uit twee onderdelen:
‘basisbekwaam’ en ‘vakbekwaam’ en deze
opleiding duurt in totaal twee jaar. Deze week
deden 12 collega’s hun praktijkexamen voor het
diploma ‘vakbekwaam’. De examinatoren van de
Montessorivereniging waren erg onder de indruk
van de kwaliteit die onze collega’s lieten zien.
Vanaf deze plaats wil ik ze dan ook hartelijk
feliciteren met het behalen van het

praktijkonderdeel. Op
donderdag 3 december
staat het tweede onderdeel
van het examen op het
programma en moeten de
collega’s hun scriptie gaan
verdedigen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat ze dit
met goed gevolg gaan
afronden.
Deze periode (tot aan de kerstvakantie) is altijd
een periode die in het teken staat van sfeervolle
activiteiten. Sinterklaas komt weer in het land en
niet lang daarna komt de Kerstman. Natuurlijk
gaan we als school ook hier weer een fijne
gezellige tijd van maken en zijn de collega’s in
samenwerking met de ouderraad al aan het kijken
hoe we dit “coronaproef” kunnen laten
plaatsvinden. Mochten we ouderhulp nodig
hebben dan laten we u dat zo spoedig mogelijk
weten.
Tevens een waarschijnlijk overbodig verzoek maar
… BEWAAR, ALS U DE KINDEREN KOMT BRENGEN
OF HALEN, ZEKER DIE 1,5 METER AFSTAND TUSSEN
ELKAAR (OUDERS ONDERLING)! TEVENS HET
VERZOEK OM, VANWEGE DE DOORSTROOM OP
HET SCHOOLPLEIN, EVENTUELE
“SPEELAFSPRAAKJES” NIET OP HET SCHOOLPLEIN
TE DOEN MAAR BUITEN HET PLEIN. DANK U WEL!
Laten we hopen dat we er SAMEN met elkaar de
aankomende twee maanden een fijne, sfeervolle
periode van kunnen maken.
Ik wens u, mede namens de collega’s, een fijn en
gezond weekend toe,
Bas Evers

STUDIEDAG 13 NOVEMBER IS VERZET!
Zoals we al per email hebben bericht op 15
oktober jl., gaat de studiedag die gepland staat
voor vrijdag 13 november niet door. We
verwachten de leerlingen op deze vrijdag gewoon
op school op de gebruikelijke schooltijden.

Mogelijk dat deze studiedag naar een later tijdstip
in het schooljaar wordt verplaatst. Info daarover
volgt t.z.t.

Ventilatie groepslokaal
We gaan weer de koude periode in. En in
verband met Corona is er veel aandacht voor
het ventileren van de groepslokalen
gedurende de dag. We vragen daarom om uw
kind laagjes kleding aan te (laten) trekken.
Zodat ze b.v. een vestje of trui aan of uit
kunnen doen bij de temperatuurwisseling in
het lokaal. Bedankt voor uw medewerking!

Inzamelen textiel
Voor de laatste keer kunnen wij dit najaar
deelnemen aan textielactie van de gemeente
Tilburg. De containers worden in week 46 (9
november t/m 13 november) geplaatst, dus
we willen u vragen om nu alvast te gaan
verzamelen en sparen. Hopelijk kunnen we
nog meer textiel ophalen dan de vorige keren!
We zijn niet alleen op zoek naar kleding, maar
alles van textiel. Denk aan gordijnen, lappen

stof, slaapzakken en dekbedovertrekken. Het
moeten schone lappen zijn.
Jij sorteert, wij recyclen
Jong geleerd is oud gedaan! De gemeente
vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken
bij het sorteren van afval om zo het
milieubewustzijn te vergroten.
Mocht u meer informatie willen weten over
wat er met het textiel gedaan wordt, kijk dan
op http://www.textielrecycling.nl/onzebranche/alles-over-textielherwinning/
Alvast heel erg bedankt voor uw
medewerking!

Uitnodiging ALV oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging waar
alle ouders/verzorgers automatisch lid van
zijn. Het bestuur van de oudervereniging
wordt gevormd door de ouderraad (OR). De
oudervereniging heeft als belangrijkste taak
het organiseren van activiteiten buiten het
lesprogramma. Hierbij kunt u denken aan de
sinterklaasviering, de kerstviering, de
carnavalsviering, Montessoridag, sportdag,
schoolreisjes, schoolkamp en de avondvierdaagse. Elk jaar wordt er verantwoording
afgelegd aan de ouders/verzorgers over de
activiteiten die in het afgelopen schooljaar
georganiseerd zijn en het geld dat hieraan is
besteed. Hiervoor wordt jaarlijks een
algemene ledenraadvergadering (ALV)
gehouden. Alle ouders/verzorgers zijn van

harte uitgenodigd. Naast het verantwoorden
van de werkzaamheden van het afgelopen
schooljaar, wordt op deze vergadering ook de
begroting voor het nieuwe schooljaar
vastgesteld.
De vergadering stond eigenlijk gepland voor
14 oktober jl., maar door omstandigheden
(Corona-maatregelen) is deze niet
doorgegaan. We willen de vergadering nu
online houden op woensdag 18 november.
Online maakt het ook gelijk hopelijk erg
toegankelijk voor iedere ouder/verzorger.
Meer informatie over de vergadering en het
online-platform volgen snel.
Heeft u eerder vragen hierover, of wilt u
zichzelf vast aanmelden voor de vergadering,
dan kunt u mailen naar:
bsdeelzenouderraadbestuur@xpectprimair.nl

opgroeien, te helpen waar nodig en mee te
denken. Dat probeer ik door aanwezig te zijn
bij activiteiten in de klas en bij algemene
activiteiten.
Vorig schooljaar, 2019/2020, ben ik bij de ALV
(algemeen leden vergadering) terecht
gekomen. Sindsdien maak ik met veel plezier
deel uit van de OR van De Elzen.
Ik vind het belangrijk dat er veel
georganiseerd wordt om de schooltijd van
onze kinderen zo leuk mogelijk te maken. We
proberen met elkaar een onvergetelijke
basisschooltijd voor de kinderen te creëren en
ons steentje bij te dragen aan allerlei
activiteiten samen met het team van De Elzen.
We hebben een leuk OR-team en met behulp
van alle ouders maken we er een leuk
schooljaar van voor onze kinderen.

De algemene ledenvergadering wordt
gehouden op woensdag 18 november om
20.15 uur. U bent (online dit keer) van harte
welkom!
Oudervereniging
Montessoribasisschool De Elzen
De leden van de ouderraad stellen zich voor:
Ik ben Nezha van Belle-El Oudrhiri, getrouwd
met Paul en moeder van twee kinderen; Maya
(groep 3/4a) en Rayan (groep 1/2f). Ik ben ook
de klassenouder van beide groepen omdat ik
het leuk vind om betrokken te zijn bij de
groepen van mijn kinderen en te helpen
organiseren van leuke dingen voor de
kinderen. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als verpleegkundige binnen de
geestelijk gezondheidszorg. Als ouder wil ik
graag
betrokken zijn
bij de school
waar mijn
kinderen

Na Berenjacht nu ook #Halloweentocht013
Tijdens de eerste coronagolf was Tilburg, in
navolging van de landelijke actie, in de ban van
het berenjagen. Het initiatief ontstond in een
periode dat kinderen niet naar school konden en
veel anderen alleen vanachter het raam naar
buiten konden kijken. De beertjes vormden een
stukje positieve communicatie zonder woorden,
een hart onder de riem, een reden om naar elkaar
te lachen. Na veel leuke reacties is het nu tijd voor
een aangepast thema: #herfst en #halloween. ‘Op
deze manier wordt een rondje in de wijk een
spannende wandeling. Het sluit aan bij bestaande
wijkinitiatieven en is geschikt voor iedereen: het is

niet nodig om hiervoor speciale spullen te kopen
of snoep uit te delen. Iedereen kan een raam
spannender maken met zelfgemaakte decoratie
en lichtjes.’ Zaterdag 31 oktober is het officieel
Halloween: tijd om, al dan niet verkleed, een frisse
neus te halen tijdens een leuke wandeltocht in de
wijk. Zeker vanaf een uur of 16:00 wanneer het al
wat donkerder wordt…
Iedereen is welkom om deze week zijn of haar
‘spooky spot’, vette vensterbank of enge etalage
aan te melden
via opgroenevoet.nl/Halloweentocht013
Er zijn 6 wandelkaarten: Tilburg Reeshof, Centrum, -Noord, -Oost, -Zuid en -West.
De kaarten worden dagelijks bijgewerkt.
Foto’s kunnen gedeeld worden in de
Facebookgroep Berenjacht Tilburg Halloweentocht013
Natuurlijk wordt iedereen verzocht zich aan de
actuele RIVM-richtlijnen te houden.
#HappyHalloween #BeSafe

Superleuk! Dankjewel voor het inleveren van
de kassabonnen op school. En Boekhandel
Gianotten Mutsaers: erg bedankt voor deze
fijne actie!

REMINDER: Aanmelden broertjes/zusjes
2021-2022!
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen van
jongere broertjes en zusjes van onze leerlingen.
Bedankt daarvoor. Hierbij een laatste herinnering.
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te
plaatsen kleuters vragen wij alle ouders/verzorgers
met een zoon/dochter die 4 jaar wordt tussen
augustus 2021 t/m juli 2022, hun kind vóór 5
november 2020 aan te melden.
Stuur een mail naar: bs.de.elzen@xpectprimair.nl
met als onderwerp ‘aanmelden broertje-zusje’
met daarin de gegevens van uw gezin en de naam
en geboortedatum van uw peuter. Via uw oudste
kind hier op school zal het aanmeldformulier
worden meegegeven.

Kalender
Woe. 18 november
SPAARACTIE VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
De boekenspaaractie van boekhandel
Gianotten Mutsaers is een succes geworden!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben een
groot aantal kinderen een
boek gekocht met hun ouders, waarvan de
kassabon mee naar school gebracht is. Er is
voor een bedrag van € 625,-- aan bonnetjes
ingeleverd! Dat betekent
dat onze school voor € 125,-- boeken mag
aanschaffen voor de schoolbieb.

ALV oudervereniging
(online) v.a. 20.15 u

