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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Belangrijke info sportdag groepen 3 t/m 8 
 

Aanstaande woensdag 13 oktober wordt de 
jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8 
gehouden bij atletiekvereniging Attila (Bernard 
Leenestraat 48 www.av-attila.nl) 

 
Lees deze informatie goed door!  
- De kinderen worden tussen 8.30u en 8.50u bij 
Attila verwacht. Zij melden zich daar eerst bij hun 
eigen groepsleerkracht en zullen daarna 
aansluiten bij de warming-up. 
- De sportdag eindigt om 12.15u. Vanaf dat 
moment kunt u uw kind(eren) ophalen bij Attila. 
- Voor kinderen die naar de BSO moeten die dag 
wordt vervoer geregeld naar school.  
 
Maakt uw zoon of dochter woensdag 13 oktober 
gebruik van de BSO?  Dan dit graag middels een e-
mailtje aan Cheska doorgeven via 
cheska.freijzer@xpectprimair.nl en noteer 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? 
 
Let op! Alléén kinderen die naar de BSO moeten, 
worden naar school teruggebracht. 
 
Mocht u ergens op deze ochtend tijd vinden om 
langs te komen bij Attila, dan bent u natuurlijk van 
harte welkom om de kinderen aan te moedigen! 

Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen 
aan de werkgroep (Betty, Cheska, Anouk, Koen, 
Peter, Bil en Stefan). 

 
N.B. De sportdag voor de groepen 1/2 vindt op 
woe. 13 oktober plaats op onze school gedurende 
de normale schooltijden. Zorgt u ervoor dat de 
kinderen gemakkelijk zittende kleding en 
schoenen aan hebben?  
 
Wij hebben er zin in! “Klaar voor de start…. AF!” 

Sportieve groet 

 
Bericht vanuit de GGD 
Deze week is de Week van de Opvoeding gestart. 
Het thema is “Goed voor jezelf zorgen”. Het 
Online Magazine is te lezen 
via https://www.positiefopvoeden.nl/nl/special-
editions/goed-voor-jezelf-zorgen/ 
Op vrijdag 8 oktober van 10.00-11.00 uur zijn we 
online om het thema Goed voor jezelf zorgen met 
iedereen die interesse heeft, zowel ouders als 
professionals, te bespreken. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via bernadette.vdakker@ggdhvb.nl. U 
ontvangt een link voor deelname via MS Teams. 
 

Kalender 
  

Di. 12 okt. Vergadering MR 

Woe. 13 okt. SPORTDAG! 
Groepen 1/2: op school 
Gr. 3 t/m 8: Atletiekver. Attila 
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