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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie:
Met spanning hebben we afgelopen dinsdag
weer de persconferentie van premier Rutte
gekeken. Kunnen we als samenleving al gaan
versoepelen ? Kunnen we op school de
“bubbels” los gaan laten ? Kortom wat zijn de
verwachtingen voor ons als school de
aankomende periode. Zoals we allemaal
gehoord hebben is de tijd nog niet rijp op te
gaan versoepelen. Laten we dan ook SAMEN
ervoor gaan zorgen dat we de aankomende
weken ons nog houden aan de voorschriften
vanuit het RIVM.
Voor ons als school is het elke dag afwachten
of we gebeld kunnen gaan worden met de
mededeling dat een leerlingen of leerkracht
positief is getest en we daardoor groepen in
quarantaine moeten laten gaan .

Voor de kinderen pakken we ook weer zo veel
mogelijk activiteiten op. De Montessoridag en
Koningsspelen zullen we coronaproef gaan
organiseren. In deze nieuwsbrief leest u hier
meer over.
IEP-toets (eindtoets groep 8) :

Aankomende week (dinsdag 20 en woensdag
21 april) zullen de leerlingen uit groep 8 de
IEP-toets gaan maken (eindtoets ). We
wensen ze heel veel succes toe. We weten
wat jullie kunnen dus we hebben er alle
vertrouwen in !!!!
Wens ik jullie allen, mede namens mijn
collega’s een fijn weekend toe.

Stand van zaken Corona op school:
Ik bedank alle ouders dan ook voor het
serieus nemen van alle voorschriften en regels
zonder dat de kinderen daar veel hinder van
ondervingen. Dankzij het zorgvuldig handelen
van jullie als ouders hebben we op Elzen
relatief/procentueel weinig te maken gehad
met Corona besmettingen. De afgelopen
twee weken hadden we gelukkig geen
besmettingen waardoor groepen in
quarantaine moesten. Laten we hopen dat dit
zo blijft en het einde in zicht is.
Wel moesten de afgelopen twee weken er
helaas twee collega’s in quarantaine vanwege
nauwe contacten met een positief besmet
persoon. Hopelijk zullen zij aankomende week
weer op school aanwezig zijn.

Bas Evers, directeur
MONTESSORIDAGEN/KONINGSSPELEN:
Goed nieuws! Na de afgelopen maanden zijn
we wel toe aan een
feestje.
Normaal
gesproken zouden we
met de hele school onze
jaarlijkse Montessoridag
houden op 26 april a.s.,
maar dat hebben we dit
jaar een beetje moeten
aanpassen. Om in onze bubbels te kunnen
blijven, heeft iedere ‘bouw’ een eigen feestje
op een eigen dag!

Let op: de montessoridag is dit jaar dus op
verschillende dagen in week 17:
Ma.
Di.
Woe.
Do.
Vrij.

26 april→ Middenbouw (groep 3-4)
27 april→ KONINGSDAG, lln. zijn vrij
28 april→ Onderbouw (groep 1-2)
29 april→ Tussenbouw (groep 5-6)
30 april→ Bovenbouw (groep 7-8)

KONINGSDAG dinsdag 27 april
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Dit is
een nationale feestdag. Alle leerlingen zijn
deze dag vrij.

We gaan op deze dagen genieten van een
culturele, een creatieve én een sportieve
activiteit. De activiteiten voeren we uit met
onze eigen groep.

MEIVAKANTIE
Dit jaar valt de meivakantie in zijn geheel in
mei. De leerlingen zijn 2 weken vrij, van ma.
3 mei t/m vrij. 14 mei. In deze vakantie valt
ook het Suikerfeest (ca. woe. 12 mei) en
Hemelvaartsdag (do. 13 mei). We zien alle
leerlingen op maandag 17 mei graag gezond
en wel weer terug op school!

Het thema is, hoe kan het ook anders:
Nederland / Oranje Boven / Koningsdag!
De kinderen mogen, als ze dat willen,
natuurlijk verkleed op school komen op de
dag dat hun bouw feest heeft.
De begin- en eindtijden van school zijn op
deze dagen zoals op gebruikelijke
schooldagen.
De overige dagen gaan de groepen gewoon in
hun eigen groep aan het werk met het
lesprogramma. We hopen op mooi weer en
veel gezelligheid deze hele week!
Team De Elzen

SCHOOLFOTOGRAAF
Op de jaarkalender staat dat op 20 t/m 24
april de schoolfotograaf komt om onze
leerlingen als groep én individueel op de foto
te zetten. In verband met de RIVM richtlijnen
vinden wij het verstandig om het bezoek van
de fotograaf uit te stellen tot een later
moment dit schooljaar. De precieze datum
geven wij tijdig aan u door.

Verkiezingen MR:

Dankjewel!

Voor
de
vacature
in
de
Medezeggenschapsraad (MR) hebben meerdere enthousiaste ouders zich gemeld.

Gisteren werden we als team verrast met een
fleurig boeket bloemen
van de oudergeleding
van de MR. Vanwege alle
extra inzet tijdens deze
coronaperiode.
Hartstikke
leuk
en
attent. Dankjewel voor
deze waardering!

Er zullen dan ook verkiezingen georganiseerd
worden. In de volgende Memo komen we hier
op terug!
Oproep kandidaten GMR:
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad van Xpect Primair zoekt betrokken
ouders! De GMR is de overkoepelende
Medezeggenschapsraad van alle Xpect Primair
scholen (25).
Elke school heeft een teamlid en een lid
namens de ouders. Zij vergaderen elke 6
weken met het bestuur van Xpect Primair
over lopende -bovenschoolse- zaken en geven
ook ongevraagd advies.
Als ouder vertegenwoordig je als GMR-lid de
Elzen voor een termijn van 3 jaar, daarna kun
je je opnieuw verkiesbaar stellen.
Per 13 juli verloopt de termijn van alle huidige
GMR-leden en is er een vacature voor een lid
namens de ouders.
Dus heb je interesse, meld je dan aan als
kandidaat! Dat kan door vóór 9 mei te mailen
naar Ien Frieling, secretaris van de GMR:
ien.frieling@xpectprimair.nl
Vermeld in het onderwerp: Kandidaatstelling
GMR ouderlid -de Elzen –(+ je naam).
Als er meerdere kandidaten zijn volgen er
verkiezingen in mei.

Team De Elzen

Kalender
Maandag 26 april
Dinsdag 27 april

MONTESSORIDAG 3+4
KONINGSDAG
alle leerlingen vrij
Woensdag 28 april MONTESSORIDAG 1+2
Donderdag 29 april MONTESSORIDAG 5+6
Vrijdag 30 april
MONTESSORIDAG 7+8
Ma. 3 mei t/m vrij. MEIVAKANTIE alle
14 mei
leerlingen vrij

