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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
Nog een paar dagen en de Sint komt op
bezoek bij ons op school. Dit jaar zal de Sint
niet ingehaald gaan worden door de kinderen
en ouders, maar hopen we dat hij op een
andere, veilige manier toch bij ons op school
zal komen. Voor de groepen 5 t/m 8 zal de
vrijdag in het teken staan van de surprises. Ik
wens alle kinderen a.s. vrijdag een fijne
Sinterklaas toe. Na de Sint staat de Kerstman
weer voor de deur. Laten we er met z’n allen
dan ook weer een gezellige, sfeervolle tijd van
maken.
Na de kerstvakantie zal juffrouw Annemiek
weer gaan starten na haar zwangerschapsverlof. Helaas zal na de kerstvakantie juffrouw
Tanja R nog niet aanwezig op school. We
wensen haar veel beterschap toe. Ook
meneer Stefan zal nog niet gaan starten. De
lessen van Stefan worden inmiddels
overgenomen door meneer Bill. Meneer Bill is
geen onbekende bij ons op school. Het
afgelopen jaar heeft hij als LIO-stagiaire
meegelopen bij meneer Stefan.
Aankomende donderdag zullen 14 collega’s
van onze school hun examen gaan krijgen als
vakbekwaam leerkracht Montessori. Ik wens
ze veel succes toe bij het “verdedigen” van
hun scriptie.
Bas Evers
Hij komt.... hij komt!
Op vrijdagochtend 4
december hopen wij
Sinterklaas en Orinoco op
school te verwelkomen.
Sint werkt al een tijdje
thuis, maar hij heeft laten weten dat hij toch
onze school zal bezoeken. Gelukkig is het dit
jaar allemaal goed gekomen met de
stoomboot, is het raadsel rondom de

bewegende zak opgelost en hopen we dat het
nu vooral heel rustig blijft. Vol verwachting
klopt ons hart. Welkom Sinterklaasje!
P.S. Door de maatregelen rondom Corona zal
de gebruikelijke intocht niet doorgaan.
Wie helpt ons aan kleding na
een ongelukje?
Het komt wel eens voor dat
een kind nét te laat bij het
toilet is. Om deze leerling te
kunnen verschonen, zijn we op
zoek naar:
-Onderbroeken in alle maten
(jongens en meisjes) en
-Grote lange broeken (maat
134 t/m 158).
Wie helpt ons? Heel fijn! Uw bijdrage mag
ingeleverd worden bij de conciërges Meneer
Frans of Meneer Antoine. Dankjewel alvast!
Ouderraadleden stellen zich voor:
Ik ben Yda Schepens-Sinay. Elano, onze
jongste zoon, zit bij meneer Mattijs in groep 8.
Manoah zit inmiddels in 2-Havo op
het Willem2 college. Tijdens een
zwemles van Manoah in 2012
werd ik gevraagd door een andere
Elzen-moeder en sindsdien ben ik
lid van de OR. Ik vind het fijn om
op de hoogte en betrokken te zijn
van wat er allemaal reilt en zeilt op
school. Zeker de eerste jaren is dat
fijn en met de jaren groei je mee met je kind,
net als de activiteiten. Van het eerste
schoolreisje en de Montessori-dag tot het
groep-8-kamp en de afscheidsavond! Het is
altijd erg gezellig om samen (OR-leden en
leerkrachten) te zorgen voor alle activiteiten
en die hebben we nogal wat op De Elzen!
Samen met Zarif (lid MR) zit ik ook in de
Kinderraad. Wat er uit de Kinderraad naar

boven komt, wordt direct meegenomen in de
vergaderingen van zowel de OR als MR. Zo
kunnen we het belangrijkste doel niet uit het
oog verliezen; Een onvergetelijke en leerzame
basisschooltijd voor de kinderen! Nu Elano na
dit schooljaar uitvliegt naar het VO, komt
volgend jaar mijn plekje vrij. Heb jij interesse?
Of wil je een keertje vrijblijvend onze
vergadering bijwonen? Wees welkom en wie
weet kan ik het stokje aan jou doorgeven!
Meer info via:
bsdeelzenouderraadbestuur@xpectprimair.nl
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Sinterklaas komt op
school!

