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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:

“Nog even volhouden met elkaar” is de
boodschap die we afgelopen dinsdag van
premier Rutte hebben meegekregen. Nog
even volhouden dat we nog niet het terrasje
op mogen, nog even volhouden dat we nog
niet met velen bij elkaar mogen komen, nog
even volhouden dat we een avondklok
hebben, enz. enz.
“Nog even volhouden” hebben we ook hier op
school met elkaar afgesproken. Nog even de
positieve mindset vasthouden, ondanks de
soms ‘negatieve’ berichtgeving die we krijgen
vanwege positieve Covid-19 testen van
leerlingen en leerkrachten. De afgelopen week
zijn er ook weer groepen naar huis gestuurd
die dan in quarantaine moesten vanwege een
positieve Covid-19 test van de leerkracht of
een medeleerling. Ondanks deze vervelende
berichten die we u moeten mededelen, zijn
we u ook dankbaar voor de ‘fijne/positieve’
reacties die we krijgen als we deze negatieve
boodschap moeten brengen. Ik kan u
meegeven dat het voor de collega’s en het
management elke dag weer afwachten is hoe
het er voor staat. Wat ik dan wel elke keer
mee mag maken is een stel “POSITIEVE –
ENTHOUSIASTE – HARDWERKENDE collega’s,
die SAMEN met elkaar deze crisis proberen
door te komen. Ik neem echt mijn PETJE af
voor de flexibiliteit van mijn collega’s !!!!

Naast het snel moeten schakelen zijn we ook
in staat om de leerlingen het onderwijs te
geven dat ze verdienen. Als laatste wil ik u
allen nogmaals meegeven dat het momenteel
NIET wenselijk is om als hulpouder de school
in te komen, hoe graag we u ook zouden
willen ontvangen. Ook hier geldt, “nog even
volhouden…” Mocht u toch worden
uitgenodigd op school dan is het VERZOEK
(verplichting) om dan een MONDKAPJE te
dragen !!!!
Afname cito toetsen maart 2021 (gr. 3 t/m 8)
De afgelopen periode hebben we bij alle
kinderen de CITO-toetsen afgenomen. Naar
aanleiding van deze uitslagen gaan we na
waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Zoals
gebruikelijk zullen deze resultaten worden
toegevoegd aan het portfolio van uw kind.
Door corona zijn de toetsen dit keer later
gemaakt dan de portfolio-gesprekken die u
heeft gevoerd met de leerkracht. Vandaar dat
we de uitdraai van de uitslagen dit keer vóór 1
april aan u meegeven. Door deze CORONA tijd
kan het zomaar voorkomen dat kinderen bij
bepaalde onderdelen even niet de ontwikkeling hebben doorgemaakt die we normaal
wel zouden verwachten. Daarnaast kan het
ook zijn dat het kind een prima ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Al deze constateringen
worden door het Onderwijs Begeleidings
Team en de leerkracht goed geanalyseerd
waardoor we daarna goed kunnen aansluiten
bij de individuele ontwikkeling van het kind.
Daarnaast gaan we volgende week bij onze
studiedagen tijd inruimen voor het maken van
leerlinganalyse – groepsanalyse en
schoolanalyse om zo een prima kijk te hebben
op de ontwikkeling van onze leerlingen.
Mocht u als ouder toch nog
vragen/opmerkingen hebben over de
uitslagen, dan kunt u natuurlijk contact
opnemen met de leerkracht van uw kind.
Aankomende week verwachten we de
leerlingen (ma. di. en woe.) op school en dan
zijn de kinderen vrij voor een lang
Paasweekend (van do. 1 april t/m ma. 5 april).

Laten we hopen dat het mooi weer gaat
worden waardoor de kinderen toch lekker
buiten hun activiteiten kunnen hebben.
Wens ik allen, mede namens mijn collega’s
alvast fijne Paasdagen toe,

MR
Vacature in de Medezeggenschapsraad!
De MR heeft een vacature en zoekt een nieuw
lid voor de oudergeleding. Zie bijlage voor
meer informatie en meld je aan!

Bas Evers
Wijzigingen in de geplande
compensatieweken 2020-2021 (reminder)
De compensatieweken zoals deze op de
jaarkalender gepland staan zijn aangepast. Let
op: Dat geldt dus ook voor volgende week
(week 13)!
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.

Jeugdverzorging Tilburg
Samenwerkende Tandartsen Junior TilburgNoord (Jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen.
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- We halen de kinderen op van school en
brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten
poetsen, we werken volgens de Gewoon Gaaf
methode.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding
en eetmomenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort
verslag. Wanneer blijkt dat uw kind extra
begeleiding nodig heeft dan
bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
worden vanuit de basisverzekering vergoed.
Voor deze kosten geldt geen eigen risico.
(Kosten voor een beugel en kroon- en
brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering).
Voor meer informatie of aanmelden:
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl
013-5430533
Samenwerkende Tandartsen Junior is een
instelling voor Jeugdtandverzorging.

Kalender
Ma. 29, Di. 30 en
Woe. 31 maart
Do. 1 april en vrij. 2
april
Zo. 4 april
Ma. 5 april

Gewone schooldagen
STUDIEDAGEN, alle
leerlingen zijn vrij
1e Paasdag
2e Paasdag,
leerlingen zijn vrij

