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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie: 
We zijn weer begonnen! 
590 leerlingen, 24 groepen, 64 collega’s, 25 
overblijfouders… Na een periode van zes weken 
vakantie zijn we afgelopen maandag weer gestart. 
Fijn om zoveel vrolijke, gebruinde en uitgeruste 
gezichtjes te begroeten! Ik hoop dat iedereen de 
accu goed heeft kunnen opladen en weer klaar is 
voor een leerzaam, maar vooral fijn schooljaar. Wij 
als team hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
Ruim vóór de eerste schooldag werden de lokalen 
al ingericht en werd het lesmateriaal in orde 
gebracht. De aankomende weken zullen ook weer 
diverse ontwikkelingen op onze school opgestart 
gaan worden die ervoor zorgen dat het onderwijs 
op onze school nog beter is afgestemd op de 
ontwikkeling van ieder individueel kind. Naast de 
lopende ontwikkelingen die ingezet zijn op het 
gebied van rekenen, taal, de begaafde leerling en 
de zorgstructuur, starten we dit schooljaar met 
extra aandacht voor de creatieve vakken 
(beeldende vorming). Vanaf volgende week krijgen 
de kinderen uit alle groepen les van onze nieuwe 
vakleerkracht Fred van Essen. Op een later 
moment zal Fred zich aan u voorstellen. 
Dit schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe 
gezichten. 
-Als ‘nieuwe’ leerkrachten: Lars Paymans (groep 5-
6), Michelle v.d. Biggelaar (groep 3-4), Lonneke 
Laro (groep 3-4) en Fred van Essen (vakleerkracht 
beeldende vorming) 
-Tess Linssen is nieuw als onderwijs assistente 
-Marloes Beukema (groep 1/2), Janneke Emmers 
(groep 7/8) en Patrick de Rooij (groep 7/8) zijn de 
LIO-stagiaires voor dit schooljaar. Bil van den Akker 
eindstage Fontys Sport Opleiding. 
En daarnaast zijn weer diverse stagiaires van 
Fontys PABO (FHKE), ROC en andere opleidingen 
aan onze school verbonden. Ik wil alle leerlingen, 
ouders/verzorgers, collega’s nogmaals een goed 
en vooral gezond schooljaar toewensen! Mochten 
er vragen of onduidelijkheden zijn, mijn deur staat 
voor u open.    Bas Evers, directeur 

De Gouden Weken   
Ook dit schooljaar starten we met “De Gouden 
Weken”. Deze weken hebben als doel om een 
fundament neer te zetten voor een goede 
groepsvorming omdat wij een veilig en positief 
groepsklimaat zeer belangrijk vinden. In principe 
zijn natuurlijk alle weken ‘goud’, maar in deze 
geplande weken zal er schoolbreed extra aandacht 
besteed worden aan groepsafspraken, groepsvor-
mende spelletjes en werkvormen.   
De Gouden Weken vinden plaats in de eerste twee 
weken na de zomervakantie én de eerste twee 
weken na de kerstvakantie. Laten we er een 
gouden jaar van maken!   

 

O.B.T. (Onderwijsbegeleidingsteam) 
Voor het bewaken en verbeteren van de 
begeleiding binnen onze school is er een breed 
Begeleidingsteam ingericht: het O.B.T. 
(Onderwijsbegeleidingsteam). In het kader van 
passend onderwijs vinden wij het woord ‘zorg’ 
niet meer passend binnen de huidige denkkaders: 
het woord ‘zorg’ legt teveel de nadruk op wat een 
kind niet kan. Als school willen we echter uitgaan 
van de talenten bij kinderen en bekijken wat de 
juiste begeleiding voor een kind is en hier naar 
handelen.  
Binnen het O.B.T. (Onderwijsbegeleidingsteam) 
werken de volgende personen:   
• directeur Bas Evers (ma t/m vr)  
• coördinator/orthopedagoog  
   Jolien Verschuren (di, wo en vr)  
• IB’er groep 1/2  



   Anja Boonman (ma t/m do)  
• IB’er groep 3/4  
   Annemiek van Hoving-Wesselingh (di en wo)  
• IB'er groep 5/6  
   Irma van Heijst (di, wo en vr ochtend)  
• IB’er groep 7/8 Monique Huijbers (di)  
• BPO'er (begeleider passend onderwijs)  
   groep 1 t/m 8 Janneke vd Schoot 
• leerlingbegeleiding OPP (incl. NT2 begeleiding  
   groep 5 t/m 8) Maartje Ooms en Karen Slangen   
• NT2 begeleiding groep 1 t/m 4 Anouk Boone 
• Leerlingbegeleiding Verrijking: Lars Paymans/Lia 
   van Poppel/Yvonne Cox  
• Motorische Remedial Teaching: Maud Lapien   
• Onderwijsassistenten Marian Verschuren,     
   Wendy Mutsaers, Marleen de Visscher, Irene van 
   den Hoven, Femke Verlaan, Tess Linssen,  
   Miranda van Bavel 
• Schoolmaatschappelijk werk (SMW):  
   Addy van Berkel   
• GGD: Ine Litjens  
• Leerplichtambtenaar: Renée Ausems 
   
In verschillende bezettingen komt het O.B.T. 
minimaal één keer in de week bij elkaar om 
ontwikkelingen te monitoren. De IB'er is voor 
iedere leerkracht het eerste aanspreekpunt. De 
IB'er bekijkt samen met de leerkracht welke inzet 
voor welke leerling nodig is om tot ontwikkeling te 
komen.  Aanspreekpunt voor alle ouders is de 
leerkracht van uw kind. De leerkracht neemt evt. 
contact op met het OBT voor verdere 
ondersteuning. 
 

Gezonde leerlingen presteren beter! 
Als school werken wij elke dag aan een 
pedagogisch en veilig klimaat, waarin sociaal  
emotionele ontwikkeling en welbevinden 
van onze leerlingen voorop staan. 
Daarnaast is het ook van belang om het lichaam 
gezond te houden voor optimale prestaties. Naast 
onze bewegingslessen vinden wij gezonde voeding 
ook van groot belang. In ons streven om een 
gezonde school te zijn willen wij u vragen 
om uw kind naast fruit en een gezonde lunch een 

drinkbeker met water mee naar school te geven. 
Deze kan op school (her-)gevuld worden. Hierdoor 
stimuleren wij de leerlingen om water te drinken. 
Daarbij is het ook nog duurzaam! Wat ons 
betreft een win-win situatie! 
Woensdag 22 september is het nationale 
kraanwaterdag, hier zullen wij als school  
extra aandacht aan besteden.  
 

 
Leerlinggegevens up-to-date  
Het spreekt voor zich dat we graag op de hoogte 
zijn van wijzigingen in de NAW- gegevens, 
telefoonnummers, emailadres e.d. zodat we 
ouders te allen tijde kunnen bereiken mocht dat 
nodig zijn. Het is voor onze organisatie belangrijk 
om over de juiste informatie te beschikken. Is er 
onlangs iets gewijzigd in jullie gegevens of die van 
je kind? Laat het weten via Nicole/administratie. 
bs.de.elzen@xpectprimair.nl    

 
Controle hoofdluis 
Vanwege de coronamaatregelen en het zo min 
mogelijk toelaten van ouders in de school, is 
besloten de hoofdluiscontrole in de groepen niet 
door te laten gaan. Bij deze het verzoek aan u, 
ouders/verzorgers, om uw kind (-eren) regelmatig 
zelf te controleren op hoofdluis en te behandelen 
indien nodig. Dankjewel. 

mailto:bs.de.elzen@xpectprimair.nl


Facturen overblijven 
Binnenkort ontvangt u via de mail een factuur 
voor het overblijven betreffende dit schooljaar 
(2021-2022).  We zien de betaling graag spoedig 
tegemoet. De ontvangen betalingen zijn van 
belang voor de continuering van de overblijf-
organisatie. Wist u dat dagelijks zo’n 25 
vrijwilligers voor uw kind klaarstaan om het 
overblijven goed te laten verlopen? Daar zijn we 
heel blij mee! Daardoor kunnen we het overblijven 
in eigen beheer (en de kosten laag) houden.  
N.B. We zijn altijd op zoek naar 
ouders/opa’s/oma’s/buren die willen helpen bij 
het overblijven op school, tegen een kleine 
vrijwilligersvergoeding. Heb je interesse of wil je 
meer informatie: mail naar Annelies Aandewiel via 
bs.de.elzen@xpectprimair.nl 

 
Aanmelden broertjes/zusjes 2022-2023!   
Dit schooljaar is nog maar net begonnen en we 
zijn alweer druk bezig met de organisatie van het 
vólgende schooljaar (2022-2023).   
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te 
plaatsen kleuters vragen wij alle ouders/verzorgers 
met een zoon/dochter die 4 jaar wordt tussen 
augustus 2022 t/m juli 2023, hun kind vóór 15 
oktober 2021 aan te melden.  
Stuur een mail naar: bs.de.elzen@xpectprimair.nl 
met als onderwerp ‘aanmelden broertje-zusje’ 
met daarin de gegevens van je gezin en de naam 
en geboortedatum van je peuter. Via het oudste 
kind hier op school zal het aanmeldformulier 
worden meegegeven.   
 
 

Vakantietoernooi  IJssport 
Wie: Kinderen uit groep 3 t/m 8.                       
Wanneer:  Vrijdag 29 oktober 2021 
Waar: Ireen Wüst IJsbaan                         

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid om 

in te schrijven in de berichtenbox van de 

schoolapp!  

Inschrijven kan tot uiterlijk 23-09-2021, 23.59u  

  

Wijkcentrum In De Boomtak voor kids! 
Vanaf september (vanaf nu dus) gaat Wijkcentrum 
In de Boomtak (Boomstraat 81) veel nieuwe 
activiteiten voor kids aanbieden. Van danslessen, 
tot knutselen, speurtochten, koekjes bakken en 
nog veel meer!  
SuperKids: Woensdagmiddag tussen 14:00 - 
16:30: creatieve activiteiten 4 t/m 12 jaar 
SuperKids Mini: Dinsdagochtend 09:00 - 10:00 
Creatieve en speelse activiteiten 0 t/m 3 jaar 
De Dansende Boom: Woensdagmiddag tussen 
13:30 - 17:00 (binnenkort ook donderdag en 
zaterdag) danslessen vanaf 4 jaar 
PeuterGym: Vrijdagochtend 10:00 - 11:00 
Avontuurlijk bewegen samen met 
ouders/verzorgers voor kids 1,5 t/m 3 jaar 
Via Facebook en 
Instagram @wijkcentrumindeboomtak vind je alle 
actuele informatie, activiteiten en tijden. 
Aanmelden kan via telefoon/app: 0681595316 of 
mail: scprojects013@gmail.com. Tot snel! 

 
 

Kalender 
  

Woe. 22 sept Kraanwaterdag 
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