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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

de portfolio’s “coronaproef” opgehaald
kunnen worden.
Op de jaarplanning staat op woensdag 27
januari een studiedag gepland. Deze is
inmiddels geannuleerd. Op woensdag 27
januari zal er ‘gewoon’ online les zijn voor de
leerlingen. Ik wens iedereen, ondanks alle
maatregelen, toch een goed weekend toe.
Bas Evers

Directie:
Pffff … in wat voor een bizarre tijd leven we
momenteel? Naast de lockdown zullen we ook
geconfronteerd gaan worden met een avondklok. Het is voor ons allen een zeer bijzondere
tijd waar iedereen zijn weg in moet vinden. In
eerdere berichtgeving heb ik u al aangeven
dat er van de noodopvang steeds meer ouders
gebruikmaken. We zien dat we op de
aantallen gaan komen van 30% van het
leerlingenaantal (= 186) !!!! Het wordt voor
ons al school steeds moeilijker om zowel
online les te geven en tevens de noodopvang
te organiseren. Ik wil dan ook echt nogmaals
een beroep doen op iedereen om alleen
gebruik te maken van de noodopvang als de
noodopvang echt noodzakelijk is. Wellicht
zijn er mogelijkheden om elkaars kinderen op
bepaalde dagdelen op te vangen en/of
familie/vrienden/kennissen/straatgenoten te
vragen om mee te helpen. Ik hoop echt dat we
samen naar mogelijkheden zoeken.
Naast de opvang en het online-lesgeven zijn
de collega’s druk bezig om de portfolio’s in
orde te maken inclusief het verslag. We zullen
u volgende week laten weten hoe en wanneer

Portfoliogesprekken in februari online:
Op maandag 1 februari zijn de portfolio’s klaar
voor alle leerlingen uit de groepen 1 en 3 t/m
7. Naar aanleiding van het portfolio zullen we
online (via Teams) gesprekken houden met
ouders/verzorgers in week 5 en week 6. Een
gesprek duurt max. 15 minuten.
Een portfoliogesprek plant u zelf in via de
Basisschoolapp/gespreksplanner:
1. De ouders van gezinnen met 3 kinderen of
meer op school kunnen een gesprek plannen
vanaf ma. 25 januari 8.00 u
2. De ouders van gezinnen met minder dan 3
kinderen op school kunnen een gesprek
plannen vanaf 27 januari 8.00 u
3. De inschrijving voor alle ouders sluit op
vrijdag 29 januari a.s. om 18.00 u dus plan uw
gesprek(-ken) op tijd in!
Let op: Op de ingeplande tijd neemt de
leerkracht met ouders/verzorgers contact op
via het account in Teams van de betreffende
leerling voor het voeren van het geplande
gesprek. Heb je meerdere kinderen op
school? Dan zal elke leerkracht via het
account van de betreffende leerling contact
zoeken. (Het is niet de bedoeling om zelf
contact op te nemen.)

Notulen MR in de Schoolapp
Voorheen werden de vastgestelde notulen
van de MR vergaderingen op het
mededelingenbord in de hal van de school
opgehangen. Vanaf nu worden ze in de
Schoolapp geplaatst. De bedoeling is dat ook
de agenda uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan
een vergadering worden ge-upload. Je vindt
de documenten in de app bij de button
MR/OR.
Adverteren in schoolkrant “De Montestory”
Wij zijn hard op zoek naar adverteerders voor
onze schoolkrant ‘de Montestory’. Het aantal
adverteerders op dit moment is niet
voldoende om de schoolkrant 3x per jaar uit
kunnen te geven en dat is erg jammer. Wij
hebben een erg enthousiaste jeugdredactie,
die steeds een aantal pagina’s in de
Montestory verzorgt. Elke editie heeft een
apart thema, zodat u als ouder/lezer (nog)
meer te weten komt over het onderwijs op
onze mooie school. Zo hebben we al aandacht
besteed aan reken- en taalonderwijs, aan de
voorbereide omgeving die binnen het
Montessorionderwijs van groot belang is, de
Gouden Weken en over motoriek. Daarnaast
zorgen alle groepen 1x per jaar voor een
klassenpagina.
Niet zomaar een schoolkrant dus, maar één
met inhoudelijke informatie over ons
onderwijs, waar wij ons als school mee bezig
houden en wat er leeft in de verschillende
groepen. De moeite waard om te lezen! Dus…
help ons de Montestory levend te houden!
Interesse om ons met uw bedrijf te steunen
door te adverteren in de schoolkrant?
Informeer voor de mogelijkheden bij
maudy.klerks@xpectprimair.nl

Vanuit de OR:
Hallo! Mijn naam is Corina van Zundert en ik
ben de moeder van Louis de Wolf. Hij zit
momenteel in groep 6 bij meneer Niek &
meneer Mick en heeft het daar prima naar
zijn zin. Nanne, de oudere zus van Louis, heeft
ook op de Elzen gezeten, maar zit inmiddels in
de derde van de Nieuwste School. Voordat
Louis naar school ging was ik regelmatig
knutselhulp in de klas of ik hielp mee met het
versieren van de school, wanneer hier hulp bij
nodig was. Ik vond dat heel leuk en wilde
graag nog meer betrokken zijn bij de school.
Vandaar dat ik me in 2014 heb aangesloten bij
de ouderraad. Louis zat inmiddels op school
en ik had er de tijd voor. Het is altijd gezellig
om samen met de leerkrachten en mede
ouderraadleden activiteiten te organiseren,
zodat de kinderen naast het leren ook leuke
activiteiten beleven op school. Kerst en de
Montessori dag zijn mijn favorieten. We
hebben momenteel een leuke groep ouders
bij elkaar, maar er is altijd plaats voor nieuwe
ouderraadleden. Als je twijfelt of nieuwsgierig
bent, kom dan zeker een keer kijken tijdens
een vergadering. Deze vergaderingen worden
altijd hier in de memo aangekondigd.

Kalender
Maandag 25 januari
8.00 u t/m vrijdag 29
januari 18.00 u
Woe. 27 januari
Do. 28 januari
Ma. 1 februari
Woe. 3 februari t/m
do. 11 februari
Dinsdag 9 februari
Vrijdag 12 februari

Ma. 15 febr. t/m vrij.
19 febr. 2021

Inplannen
portfoliogesprek via
gespreksplanner
(app)
Studiedag komt te
VERVALLEN
Vergadering OR
Ophalen portfolio van
je kind(-eren)
Online
portfoliogesprekken
Vergadering MR
Lln. om 12.00 uur
uit/Krokus/carnavalsvakantie
KROKUS-/
CARNAVALSVAKANTIE

