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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
STUDIEDAG MAANDAG 1 MAART!
Op maandag 1 maart a.s. organiseert Xpect
Primair een studiedag voor al haar Tilburgse
basisscholen. De leerlingen zijn a.s. maandag
vrij (zie ook jaarplanning).
Vanuit de directie:
Na een voorjaarsvakantie die door iedereen
waarschijnlijk anders was ingevuld dan
voorheen, zijn we afgelopen maandag weer
heerlijk gestart met volledige groepen die
naar school komen. Nadat we de week voor
de voorjaarsvakantie hadden gebruikt als
“gouden week” (activiteiten meer gericht op
het sociaal-emotionele vlak), lag het accent
deze week weer meer op het cognitieve
gedeelte. De kinderen hebben dit ook weer
fantastisch opgepakt. Er hangt in de school
een fijn “leerklimaat”. De aankomende twee
weken gaan we ook toetsen afnemen in het
kader van het leerlingvolgsysteem, even de
peilstok erin zetten om te kijken waar het kind
staat in zijn ontwikkeling. Dit geeft ons nadere
informatie die ervoor zorgt dat we het kind als
individu de juiste ontwikkeling kunnen geven.
Daarnaast staan wij als school ook niet stil in
onze ontwikkeling.
A.s. maandag 1 maart is er voor de
teamleden een studiedag georganiseerd.
Tijdens deze dag zullen we o.a. meegenomen
worden in de ontwikkeling van het vormen
van een IKC/MKC. Een Integraal Kind Centrum
(IKC) is een voorziening waarin organisaties als
onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, peuterspeelzaal en
welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn
samengevoegd. Het is een voorziening voor
kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij
gedurende de dag kunnen leren, spelen,

ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur
komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.
Omdat wij een Montessorischool zijn, willen
we dan ook een Montessori Kind Centrum
(MKC) gaan vormen die uit gaat vanuit de
principes van Maria Montessori. Dit alles
zullen we in samenwerking met Kinderstad
vorm gaan geven.
Kortom, ook wij als team staan niet stil en
willen ons verder blijven ontwikkelen. Door de
studiedag zijn de kinderen a.s. maandag 1
maart vrij !!
Wens ik allen alvast een fijn weekend toe en
hopelijk wederom met mooi weer.
Bas Evers, directeur
OPEN DAG vervalt!
De geplande OPEN DAG van woensdag 10
maart a.s. komt te vervallen. Zie ook onze
website. Mocht u vrienden of buurtgenoten
kennen die onze school zouden bezoeken op
deze open dag, informeer hen dan hierover.
Zodra een nieuwe datum voor een open dag
gepland is, wordt dat op de website geplaatst.
Wijzigingen in de geplande
compensatieweken 2020-2021 (reminder)
De compensatieweken zoals deze op de
jaarkalender gepland staan worden
aangepast. Pak je agenda en noteer de
wijzigingen!

Compensatieweek 29 maart – 2 april wordt
als volgt verkort:
Ma. 29 maart, di. 30 maart en woe. 31 maart
→gewone schooldagen.
Do. 1 april en vrij. 2 april (Goede Vrijdag):
→STUDIEDAGEN, de leerlingen zijn vrij.
Compensatieweek 14 juni – 18 juni wordt als
volgt verkort:
Ma. 14 juni en di. 15 juni
→STUDIEDAGEN, de leerlingen zijn vrij.
Woe. 16 juni, do. 17 juni en vrij. 18 juni
→gewone schooldagen.
Schooltijden i.v.m. corona (reminder)
In verband met coronamaatregelen hanteren
we al enige tijd aangepaste schooltijden. Niet
iedereen heeft deze tijden op zijn/haar
netvlies staan. Vandaar deze reminder (er zijn
geen wijzigingen):
Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag:
- Groepen 1-2 en 7-8: Inloop vanaf 8.15 uur,
start school 8.30 uur, einde school 14.45 uur
- Groepen 3-4 en 5-6: Inloop vanaf 8.30 uur,
start school 8.45 uur, einde school 15.00 uur
En op woensdag:
- Groepen 1-2 en 7-8: Inloop vanaf 8.15 uur,
start school 8.30 uur, einde school 12.30 uur
- Groepen 3-4 en 5-6: Inloop vanaf 8.30 uur,
start school 8.45 uur, einde school 12.45 uur
We hanteren nog steeds onze regel “binnen is
beginnen” dus kom op tijd!
Try Out Cultuur: inschrijving start vandaag!
Deze week heeft uw zoon/ dochter het boekje
‘’Try Out Cultuur’’ ontvangen. In dit boekje
staan creatieve workshops waaraan
basisschoolleerlingen kunnen deelnemen.
Tegen een laagdrempelig tarief (soms zelfs
gratis) kunnen kinderen kennismaken met één
of meerdere leuke workshops. In 2020 hebben

ruim 3500 kinderen op deze manier
deelgenomen aan een of andere vorm van
kennismaking met cultuur! Deze inspirerende
en laagdrempelige vorm van
enthousiasmeren, beoogt kinderen te helpen
hun weg te vinden in het vele moois dat
het cultuurlandschap in Tilburg te bieden
heeft. Aarzel niet en doe ook mee!
Inschrijven: vanaf donderdag 25 februari
(vandaag dus!) Kinderen kunnen vanaf 16.00
uur online inschrijven via de
website www.tryouttilburg.nl

Stichting Leergeld helpt!
Kent u de Stichting Leergeld Tilburg? Deze
stichting helpt gezinnen met kinderen van 4
tot 18 jaar, wanneer het financieel niet (meer)
haalbaar is om hun kinderen mee te laten
doen met de sportclub, zwemles of muziekles.
Ook de kosten voor het onderwijs zijn voor
steeds meer ouders niet op te brengen, zoals
het aanschaffen van laptops voor
basisschoolkinderen. In overleg met de
gemeente zijn de mogelijkheden hiervoor
verruimd. Ga naar www.leergeld.nl/tilburg/
voor alle informatie of lees de bijlage.
Op dit moment zijn er geen spreekuren, maar
per mail is Stichting Leergeld goed bereikbaar.
Tevens kan een aanvraag worden gedaan
inzake de ouderbijdrage voor dit schooljaar
2020/2021.
Wat een geweldige verrassing!
We werden vandaag spontaan verrast met 2
prachtige taarten, gemaakt door Luuk (1/2C
juf Tanja-Lia) en Teun (3/4D juf Monique). Als
bedankje voor het extra werk dat er tijdens de

je leuk vindt om mee te organiseren. De ene
ouder heeft tijd om meerdere activiteiten
mee te organiseren, de andere ouder doet er
één en dat is allemaal prima.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden,
zeker nu er een aantal ouders de ouderraad
gaat verlaten, omdat hun kinderen van school
af gaan. Dus… heb je interesse of heb je eerst
nog vragen spreek me gerust aan of stuur een
mail naar or.de.elzen@xpectprimair.nl
Je bent altijd welkom om eens een vergadering bij te wonen om te kijken of deelname
aan de ouderraad iets voor je is. Op dit
moment zijn de vergaderingen online, wat de
stap misschien nog wat minder groot maakt.
Wie weet tot ziens!
lockdown verricht is door alle juffen en
meesters van school. Meesterbakkers Luuk en
Teun: dankjewel voor de taarten. Top!
Vanuit de OR: Even voorstellen..
Ik ben Renske Hermus, moeder van Daan, Gijs
en Julia. Gijs zit in groep 7 bij Marijn en Julia
zit in groep 5 bij Nikki en Lana. Daan heeft de
Elzen inmiddels verlaten en is dit schooljaar
begonnen op de Nieuwste School.
De eerste schooljaren van de kinderen heb ik
veel geholpen in de klas, bij uitstapjes, bij het
knutselen, bij het lezen of als klassenouder.
Toen de jongste ook naar school ging ben ik
aangesloten bij de ouderraad. Ik vind het leuk
om nog meer betrokken te zijn bij de school
en te weten wat er speelt.
De ouderraad bestaat uit een enthousiaste,
gezellige groep ouders die samen ongeveer 6
keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens deze
vergaderingen passeren alle activiteiten die
voor dat jaar op de planning staan. Samen
bekijken we wat wij daar als ouderraad nog
aan bij kunnen/moeten dragen om van deze
activiteit samen met school een succes te
maken. Je kunt zelf aangeven welke activiteit

OPR Plein013 zoekt leden
De verkiezingscommissie Ondersteuningsplanraad Plein013 zoekt kandidaten. In de
bijlage vind je alle informatie. Aanmelden kan
tot 28 februari a.s.

Kalender
Do. 25 februari

Ma. 1 maart
Di. 2 maart

16.00 u: Start
inschrijving voor Try
Out Cultuur
STUDIEDAG: alle
leerlingen zijn vrij
Vergadering OR

