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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Steeds meer komen we weer in “het normale”
schoolleven na de periode van het Covid-19 virus.
Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen met
daarin de nog lopende maatregelen die we
hopelijk na de herfstvakantie ook kunnen loslaten.
Gelukkig kunnen we ons dan ook weer vooral gaan
richten op de onderwijskundige schoolontwikkeling. Vanuit de overheid is er geld beschikbaar
gekomen die we de aankomende twee jaar
kunnen gaan inzetten om eventuele achterstanden
n.a.v. de coronacrisis in te gaan lopen. (Jammer
genoeg is dit niet structureel, maar tijdelijk geld).
In de memo’s zullen we u steeds op de hoogte
gaan houden wat we als school dan extra gaan
inzetten.
Naast de cognitieve interventies, zullen er ook
interventies gaan plaatsvinden op sociaalemotioneel gebied. De afgelopen drie dagen
hebben vier collega’s de opleiding tot
‘ROTS&WATER’-trainer gevolgd. (men. Bil – juf
Annemiek – juf Marian en juf Laura). We hebben
dan 5 collega’s (juf Lana groep 7-8 was al
gecertificeerd) die als “leerteam” ons als collega’s,
maar vooral ook groepen leerlingen/ individuele
leerlingen gaan meenemen op het sociaalemotioneel gebied.
Een cognitieve interventie is de opstart van de
TAALTUIN voor NT2 onderwijs. Leerlingen die niet
of nauwelijks nog Nederlands spreken worden
extra ondergedompeld/krijgen extra les in de
Taaltuin. Twee dagen in de week zal juffrouw
Anouk deze groep leerlingen extra gaan
begeleiden. Ook weer een mooie interventie die
ons als school verder kan helpen in de begeleiding
van alle leerlingen. Van beide interventies
(Rots&Water en de Taaltuin) zullen we u in de
memo’s blijvend over informeren.
Personeel: Tanja Raaymakers is helaas al een
langdurige periode afwezig. De kwaliteit van haar
longen werd met de dag minder waardoor er voor
Tanja nog maar één oplossing was: een
longtransplantatie. Een drietal weken geleden

heeft deze aangrijpende operatie plaatsgevonden
en heeft Tanja de longtransplantatie gehad.
Momenteel ligt zij nog in Groningen in het
ziekenhuis en is aan het herstellen van deze
operatie. We hopen dat Tanja snel naar huis kan,
en in vertrouwde huiselijke omgeving kan gaan
aansterken. Sterkte en succes Tanja!
Onze muziekleerkracht, Ester van Gorp, is nog
steeds afwezig n.a.v. de coronabesmetting. Helaas
is Ester een van de jonge patiënten die te maken
heeft met “long covid”. Heel langzaam krijgt Ester
wat meer energie maar helaas nog veel te weinig
om te komen werken. Ook Ester veel sterkte.
Jammer genoeg is er momenteel binnen onze
organisatie geen muziekdocent die de lessen van
Ester kan vervangen.
Gelukkig zien we meneer Antoine weer heel af en
toe op school. Ook Antoine werd getroffen door
het coronavirus en heeft in de zomervakantie in
het ziekenhuis gelegen. Antoine kennende zal hij
heel graag weer snel langer op school willen zijn,
echter zijn gezondheid vraagt nog steeds de
nodige aandacht. Antoine, ook jij sterkte.
Niek van Loon – Steffi Sips en Femke Verlaan
(onderwijsassistent) zijn ook nog afwezig vanwege
ziekte. Ook voor hen heel veel beterschap
gewenst! Wens ik u allen een fijn weekend toe.
Bas Evers

STUDIEDAG 5 oktober
Op dinsdag 5 oktober vindt een studiedag plaats
van Xpect Primair. Op deze dag zijn alle leerlingen
vrij van school (zie ook jaarplanning).

Informatie-avonden
In week 39 vinden de
jaarlijkse informatieavonden plaats. Doel van
deze avonden is:
-Uitleg over het werken in
de groep dit schooljaar
-het kennismaken met de
leerkracht en met andere
ouders
-mogelijkheid om vragen te

stellen e.d.
We verwachten per leerling 1 ouder om zodoende
toch de 1,5 m afstand te kunnen waarborgen.
Welkom!
Dinsdag 28 september Middenbouw 3/4
18:45 u Groep 4 - 19:45 u Groep 3
Dinsdag 29 september Bovenbouw 7/8
18:45 u Groep 7 - 19:45 u Groep 8
Woensdag 29 september Onderbouw 1/2
18:30 u 1e inforonde groep 1+2
19.30 u 2e inforonde groep 1+2
Donderdag 30 september Tussenbouw 5/6
18:45 u Groep 6 - 19:45 u Groep 5

Kraanwaterdag
Woensdag 22 september (gisteren) is op school
aandacht besteed aan de kraanwaterdag. We
hebben samen met de leerlingen in alle groepen
aandacht besteed aan het drinken van water en
wat dat voor je lichaam doet. Aan alle kinderen
was gevraagd om uitsluitend water mee te nemen
naar school (of een lege drinkbeker om op school
met water te vullen). Bij het naar huis gaan kregen
alle leerlingen een bekertje water aangeboden van
mensen van de OR, naturel of met stukjes rood

fruit, komkommer of sinaasappel. Mmmmm….
Water is lékker!
Wil je meer weten?
Ga naar: Kraanwaterdag 2021 - home Dankjewel
Casper, Yuri, Sjoerd, Wilco en andere
ouderraadleden voor het verzorgen van de
bekertjes water voor alle leerlingen. Top!

Nieuwe gezichten op onze school!
Ik ben Miranda van Bavel
en ik ben 51 jaar oud. Per
1 september ben ik
begonnen in de
onderwijsschil van Xpect
primair als
onderwijsassistente.
Afgelopen schooljaar het
ik mijn diploma gehaald
bij Variva in Eindhoven en
stagegelopen bij de Wegwijzer. Mijn jongste zoon
Arco gaat dit jaar beginnen bij het Koning Willem ll
College. Mijn oudste zoon Hans zit ondertussen in
het vierde jaar van het Theresialyceum. Tot de
herfstvakantie zal ik vooral te vinden zijn bij de
middenbouw 3 – 4. Ik heb er enorm veel zin in.
Ik ben Maartje Joosten, 21
jaar en afgelopen juni
afgestudeerd aan de Fontys
Pabo hier in Tilburg. In juli
ben ik begonnen met invallen
binnen stichting Xpect
Primair. Ik werd benaderd
door De Elzen om vanaf de
start van dit schooljaar tot en
met de herfstvakantie van maandag tot en met
woensdag ondersteuning te bieden en eventueel
in te vallen. Naast dat ik invalwerk doe voor Xpect
Primair ben ik ook begonnen aan de premaster
Filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Filosofie
is een van de onderwerpen waar ik graag over lees
en waar ik mijzelf de komende tijd verder in ga
verdiepen. Ik kijk uit naar de aankomende tijd
waarin ik de school, het team en de leerlingen
beter ga leren kennen.

Mijn naam is Addy van Berkel. Ik ben de nieuwe
schoolmaat-schappelijk werker op de Elzen.
Wat kan ik voor u en uw
kind betekenen? Vaak
groeien kinderen gewoon
op, maar soms zijn er ook
vragen en/of zorgen over de
opvoeding van kinderen
thuis en/of op school. U
kunt hierbij denken aan
druk gedrag, niet luisteren,
een sterfgeval in de familie
of vriendenkring, pesten enz. Het kan helpen om
er met iemand over te praten en te onderzoeken
wat er nodig is.
Als schoolmaatschappelijk werker bied ik zelf
kortdurende ondersteuning of advies aan het kind
en/of de ouders. Indien er meer specialistische
hulp nodig is kan ik u ook adviseren en helpen
passende hulp te vinden.
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk
werker zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Contact? De intern begeleider of leerkracht kan u
doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk
werk. Op dinsdag ben ik op school aanwezig.

Ik ben Fred van Essen, man, vader, kunstenaar en
kunst- en cultuurdocent.
Vanaf 1 september ga ik met heel veel energie, zin
en inspiratie aan de slag als kunst- en
cultuurdocent bij ons op de Elzen. Op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag ga ik aan alle
groepen op school kunstles/workshops geven.
Aan de hand van een thema of onderwerp zullen
de kinderen in clusters van 3 weken gaan werken
en scheppen aan hun kunstwerk.
Leren omgaan met het materiaal, technieken
maar ook informatie over van Gogh, Mondriaan of
Rodin. De tijd en periode van deze kunstenaars en
de kunststroming zal zeker ook aan bod komen.
Het belangrijkste zal zijn het ontwikkelen en
stimuleren van de fantasie en creativiteit van onze
leerlingen. Wanneer u bij het ophalen of brengen
van de kinderen langs het kunstatelier loopt daag
ik u uit om goed te kijken om de inspiratie in
kunstwerken van de kinderen te ontdekken. Laat u
verwonderen!
Alvast een kleine waarschuwing... als u nog geen
penselen, verf of klei in huis heeft dan gaan de
kinderen er vast om vragen.

Reminder: Aanmelden broertjes/zusjes!
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.

Vakantietoernooien en Try-Out-Sports!
Via de basisschool app heeft u alle informatie
omtrent de komende vakantietoernooien en tryout-sports al kunnen lezen. Bij deze nog even de
belangrijkste zaken op een rijtje:

Sportdag groepen 1 en 2
Op woensdag 13 oktober hebben de kleuters een
sport- /spelletjesochtend op school gedurende de
normale schooltijden. Het is fijn als de leerlingen
dan gemakkelijk zittende kleding en schoenen aan
hebben.

Sportdag groepen 3 t/m 8
Op woensdag 13 oktober (van 8.30-12.15) hopen
wij weer onze jaarlijkse sportdag bij AV Attila te
kunnen houden voor de leerlingen van groep 3
t/m 8. Bij deze een aantal verzoeken vanuit de
sportdag commissie.
We zijn hard op zoek naar ouders, opa's, oma's
etc. die zouden willen helpen tijdens deze dag.
Mocht u tijd en zin hebben schrijft u zich dan in
via deze link; https://forms.office.com/r/HrjA5AKA4n
Belangrijk: Maakt uw zoon of dochter (groep 3
t/m 8) op woensdag 13 oktober gebruik van de
BSO? Stuur dan vóór 1 oktober een mailtje naar
de groepsleerkracht van uw kind.
Schrijft u in de e-mail aub het volgende:
• - Naam van uw zoon/dochter
• - Klas van uw zoon/dochter
• - Leerkracht(en) van uw zoon/dochter
• - Maakt uw zoon/dochter 's ochtends
en/of 's middags gebruik van de BSO?
• - Naar welke BSO gaat uw zoon/dochter?
Mocht uw zoon of dochter geen gebruik maken
van de BSO, dan is het niet nodig om een bericht
te sturen.
Verdere informatie over de dag volgt z.s.m. Houd
de basisschool app hiervoor goed in de gaten.

Vakantietoernooi IJssport
Voor wie? Groep 3 t/m 8
Wanneer? Vrijdag 29 oktober 2021
Inschrijven tot? Uiterlijk VANAVOND 23.59U
Inschrijflink: https://forms.office.com/r/Tx8nviRzQb
Warandeloop 2021
Voor wie? Groep 1 t/m 8
Wanneer? Zondag 28 november 2021
Inschrijven tot? 14 oktober, 23.59u
Inschrijflink: https://forms.office.com/r/YvRu1SyiFj
Nog meer
info? https://warandeloop.nl/scholierenloop
Gratis clinics warandeloop
Voor wie? Groep 3 t/m 8
Wanneer? 3-10-17-24 november 2021
Inschrijflink: https://forms.office.com/r/Qz1isjwB0B
Try-out-sports
Voor wie? Groep 3 t/m 8
Wanneer? Gedurende het schooljaar
Inschrijven? Van 27-09 t/m 24-10
Meer info en inschrijflink: www.tryouttilburg.nl

Gezocht!
De onderbouwleerkrachten zijn op zoek naar oude
lakens en dunnere dekens, die we tijdens onze
jaarlijkse sportdag kunnen gebruiken om tenten
mee te bouwen op woensdag 13 oktober.
Graag inleveren bij Paula; groep 1/2 beneden in
de gang. Alvast hartelijk dank!

Ben alert op tekenbeten
Door het lekkere nazomerweer spelen we veel
buiten in de mooie Kloostertuin met de leerlingen.
We willen u vragen alert te zijn op tekenbeten.
Het is belangrijk dat deze snel worden ontdekt!

Bestellen tijdschriften
Deze week
zijn/worden
de tijdschriften uitged
eeld waarmee u een
abonnement op
de Bobo, Okki, Wild
van Freek en/of
National Geographic
lezen kunt afsluiten
voor uw kind(eren).
Het afsluiten van het
abonnement kan, net als vorig jaren, via het
bestelformulier dat aan het tijdschrift zit of via
internet http://www.blinkshop.nl. U hoeft dus
geen briefje af te geven op school. Het tijdschrift
zal dan direct met de post naar uw huis verstuurd

worden.Mocht u vragen hebben, dan kunt u
terecht bij Maartje Ooms, de remedial teacher op
onze school: maartje.ooms@xpectprimair.nl

Spaaractie voor schoolbibliotheek
Evenals vorig jaar is er weer een boekenspaaractie bij Gianotten Mutsaers (Emmapassage
17 Tilburg). Als je in de Kinderboekenweek een
kinderboek koopt bij Gianotten Mutsaers kun je
sparen voor boeken voor je eigen school. Dit jaar
doen wij weer graag actief aan deze actie mee!
Hoe werkt het?
Ouders en/of kinderen kopen tussen 6 en 17 okt.
één (of meerdere) kinderboeken bij Gianotten
Mutsaers in Tilburg. Ze krijgen dan natuurlijk een
Kinderboekenweek-geschenk cadeau! De
kassabon lever je daarna op school in bij je eigen
leerkracht. Aan het einde van de actie levert de
school alle kassabonnen in bij Gianotten Mutsaers
en de school mag dan voor 20% van het
totaalbedrag boeken uitzoeken.
De boeken zullen vervolgens in onze nieuwe
schoolbieb terechtkomen, dus dan heeft iedereen
daar plezier van.
De actie was vorig jaar een groot succes, waardoor we een groot aantal boeken konden
aanschaffen. Doen jullie weer mee? Dat zou super
zijn. Dankjewel alvast! Overigens: Tijdens deze
weken is er bij Gianotten een leuk
Kinderboekenweekprogramma, de activiteiten zijn
gratis! https://gianottenmutsaers.nl/agenda/

GGDHVB: Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant stuurt in de maand
september een uitnodiging om de Kindmonitor in
te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid,
leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je
een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw
mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden
op
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Kalender
28-29-30 sept.
(week 39)
Di. 5 oktober
Woe. 6 oktober

Informatie-avonden
STUDIEDAG, alle
leerlingen vrij
Start
Kinderboekenweek
(6 t/m 17 okt.)

