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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week hebben
we helaas in meerdere
groepen een Covid-19
besmetting gehad van een
leerling waardoor de groep(en) naar huis
moest(en) Iedereen die in deze
“groep/bubbel/cohort” zit moet dan 10 dagen in
quarantaine. Deze quarantaine kan men verkorten
door je na, als je geen klachten hebt, 5 dagen te
laten testen. Mocht de uitslag negatief zijn dan
zijn de kinderen weer welkom op school. Als
school volgen we de richtlijnen van het RIVM en
de GGD en sturen de groep alleen naar huis als de
GGD ons dit adviseert. Het advies en de
maatregelen die genomen worden delen we
onmiddellijk met u als ouders. Het protocol dat we
momenteel volgens is als volgt:
1. School krijgt van de ouder de melding dat kind
positief is besmet met het Covid-19 virus
2. School neemt direct contact op de GGD en
Xpectprimair (bestuur)
3. School belt de ouders en informeert deze dat
het kind in direct in quarantaine moet.
4. Het kind wordt opgehaald van school.
5. Ouders krijgen een brief met daarbij de
maatregelen en mogelijkheden.
Om verder geen onrust te krijgen binnen de
organisatie hebben we besloten dat alleen de
groep waar de besmetting is, geïnformeerd
wordt. Dus ………………. als u niks hoort van de
school (telefonisch) dan is er geen reden tot
zorgen dat er in de groep van uw kind een
besmetting is.

Naast het vele werk dat er op ons af komt, is er
natuurlijk ook binnen ons team soms de onrust
betreffende de Covid-19 besmettingen. We willen
er allemaal heel graag zijn voor onze kinderen en
proberen dan ook alle maatregelen zo goed
mogelijk op te volgen. De 1,5 m komt soms niet
altijd even vriendelijk over, maar is wel
noodzakelijk om het virus zoveel mogelijk uit de
school te houden. Ook wil ik u echt met klem
vragen om bij het wegbrengen en ophalen deze
1,5 m goed te respecteren.
Laten we het nog even allemaal goed volhouden !!

Fijn weekend, mede namens het team,
Bas Evers
CITO-TOETSEN:
Deze week/weken worden in de groepen de CITO
toetsen afgenomen. Deze toetsen hebben voor
ons een diagnosticerend
karakter. We kunnen op
basis van de resultaten zien
waar het kind staat en hoe
we het kind het beste
kunnen helpen in zijn/haar
verdere ontwikkeling. Wij als school willen bij elke
leerling “leerling-groei” zien passende bij de
ontwikkeling van het kind. De aankomende week
zullen er ook nog toets momenten zijn. Leerlingen
die er niet kunnen zijn krijgen natuurlijk op een
later moment de gelegenheid om deze toetsen op
een rustige/ontspannen manier te maken.

PARKEREN ROND DE SCHOOL:
Beste ouders, ik wil u er
toch nogmaals op het hart
drukken dat de Elzenstraat
en Dionysiustraat bij het
wegbrengen en ophalen van
uw kind zoveel mogelijk
gebruikt kan worden voor fietsers en
voetvangers. Voor de veiligheid van de kinderen

en ouders willen we zo min mogelijk autoverkeer
deze smalle straten. Ook ervaren we dat er
ondanks de beperkte ruimte ouders toch nog vaak
met de auto komen en deze FOUT parkeren. Ik wil
u dan ook met klem verzoeken om, mocht u met
de auto moeten komen, deze dan wilt parkeren
bij:

het thuisonderwijs. Door jullie reacties weten we
nu nog beter hoe het thuisonderwijs werd
ervaren. Tevens hebben we bepaalde reflectie
vanuit u inmiddels toegepast mocht een groep
door een besmetting van een leerlingen in
quarantaine moeten. Laten we verder hopen dat
er geen derde sluiting komt. Bedankt!

* parkeren bij het AVIA tankstation
(Noordhoekring 180, 5038 GG Tilburg) en/of
* parkeren bij de Albert Heijn XL aan de Jan
Heijnsstraat.
* Gebruik maken van de Kiss en ride zone op de
Noordhoekring.

LUITZENPLUIZEN:

Laten we het veilig houden voor iedereen.
Bedankt, ook namens alle leerlingen.

Op dit moment is het niet
mogelijk om het luizenpluizen
op school te doen. We
verzoeken u daarom om zelf
thuis extra aandacht te
besteden aan luizencontrôles
bij uw kind(-eren). Bedankt!

LENTEKRIEBELS:
In week 12 en
13 zullen wij
schoolbreed
(groep 1 t/m 8)
aandacht
besteden aan De Week van de Lentekriebels. Dit
is een project voor het basisonderwijs over
relaties en seksualiteit. Het doel is om kinderen de
juiste informatie en vaardigheden mee te geven
voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past
bij hun leeftijd en belevingswereld. In week 12 en
13 zullen er in iedere groep een aantal lessen
centraal staan. Deze lessen zijn gericht op de
lichamelijke ontwikkeling, sociale en emotionele
ontwikkeling, voortplanting en weerbaarheid,
zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Voor vragen
kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw
kind.
EVALUATIE THUISONDERWIJS:
We willen de
ouders
bedanken voor
de ingestuurde
evaluaties van

Kalender
MR vergadering
LVS toetsen

16 maart
Gehele week

