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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Ondanks de beperkingen vanwege corona
kunnen we terug kijken op een geweldig leuk
Sinterklaasfeest. Tot het laatst toe was het de
vraag of Sinterklaas wel zou komen. Maar
donderdag kregen we de vraag of de Sint op
school zou kunnen overnachten zodat hij op
vrijdag 4 december op school aanwezig zou
kunnen zijn. De werkgroep heeft er
onmiddellijk voor gezorgd dat Sint en Piet in
een tentje konden blijven slapen. Op de dag
van het bezoek zagen we ’s ochtends wel heel
veel stro op de speelplaats maar geen paard
Ozosnel. En in de tentjes in de speelzaal zagen
we ook geen Sint en Piet. Al snel werd
duidelijk dat Sinterklaas een vroege vogel is en
even was gaan wandelen door de wijk en in de
Elzenstraat bij mevr. Els een kopje koffie was
gaan drinken. Gelukkig was hij op tijd terug op
school en hebben we met de groepen 1 t/m 4
een hele gezellige ochtend gehad. De kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 hadden prachtige
surprises gemaakt, hiervoor mijn
complimenten. Ik heb geweldige kunstwerken
gezien !!! Ik wil iedereen hartelijk danken voor
het organiseren van dit prachtige kinderfeest.
Ook wil ik iedereen bedanken die heeft
meegeholpen om de school in één dag om te
toveren van Sint naar Kerst. We kunnen nu
genieten van een geweldige, sfeervolle hal
met daarin een hele mooie kerststal.
Volgende week, onze laatste schoolweek van
dit jaar, zal dan ook vooral in het teken staan
van Kerst.
Op donderdag 17 december beleven we onze
jaarlijkse kerstviering. Alle informatie daarover
staat in de bijlage. Leest u deze goed door! Op

donderdag de 17e zijn de kinderen om 12.00
of 12.15 uur vrij en worden zij om 16.45 uur of
17.00 weer op school verwacht.
Op vrijdagmiddag (18 december) kunnen we
om 12.00 of 12.15 uur met z’n allen gaan
genieten van de kerstvakantie.
Ik wens jullie allemaal een mooie, sfeervolle
laatste week toe.
Bas Evers

Bijgaand bij deze memo vindt u de
informatiebrief over de kerstviering van
donderdag 17 december. Leest u de brief
goed door?

We wensen alle leerlingen en hun
familie fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
Team Montessoribasisschool De Elzen
Vooraankondiging:
Ondersteuningsplanraad Plein013 zoekt
nieuwe leden!
Begin 2021 vinden er verkiezingen plaats voor
nieuwe leden die zitting nemen in de
Ondersteuningsplanraad Plein013(OPR) per 1
augustus a.s.
Zowel leerkrachten als ouders kunnen zich
hiervoor kandidaat stellen. In januari volgt
meer info via de memo, wil je nu al meer
informatie kijk dan op www.plein013.nl.

De Superjuf in de Kerstvakantie
Na een succesvol Pietenparcours zijn er ook in
de a.s. kerstvakantie leuke activiteiten voor de
kids uit de Bomenbuurt! Het weer wordt wat
koud en guur nu de Kerstman zijn intrede
maakt en daarom zijn de activiteiten dit keer
binnen. En wel in het Wijkcentrum In De
Boomtak. De activiteiten zullen deze keer
voor kids vanaf 8 jaar zijn. In de toegevoegde
link kom je op de Facebook pagina van De
Superjuf en hier vind je meer informatie over

de activiteiten. Juist nu er minder mogelijk is
en leuke dingen voor kids niet voor het
oprapen liggen is het leuk en positief om te
kijken wat er wel mogelijk is!
Meld je snel aan want de plekjes zijn deze
keer beperkt! Maar niet getreurd want mocht
er wederom veel animo zijn zal er zeker in de
toekomst ruimte zijn voor meer van dit soort
activiteiten. Houd de socials in de gaten want
er zal snel meer leuks gebeuren!
https://www.facebook.com/De-Superjuf104863004825610
Meghan - De Superjuf

Kalender
Donderdag 17 dec.

-12.00 / 12.15 uur
alle leerlingen vrij
-16.45 - 17.00 uur
KERSTVIERING
-18.45 - 19.00 uur
einde KERSTVIERING

Vrijdag 18 dec.

-12.00 / 12.15 uur
alle leerlingen vrij /
START
KERSTVAKANTIE

Ma. 21-12-2020 t/m
vrij. 01-01-2021

KERSTVAKANTIE

