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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie: 

 

Herfstvakantie en compensatieweek 
Morgen, vrijdag 22 oktober, start om 14.45 u – 
15.00 uur de herfstvakantie! 
Herfstvakantie: ma. 25-10 t/m vrijdag 29-10. 
Aansluitend is de  
Compensatieweek: ma. 01-11 t/m vrij. 05-11 
waarbij alle leerlingen vrij zijn. Op school plannen 
we in de compensatieweek bijeenkomsten over 
onderwijsontwikkeling, studiedagen, overleggen 
we met elkaar en werken we in de klas. 
We hopen iedereen weer op school te zien op 
maandag 8 november. Fijne vakantie! 

 

Pasjes Natuurmuseum Brabant            
Deze week krijgen alle leerlingen weer een pasje 
mee naar huis van Natuurmuseum Brabant aan de 
Spoorlaan. Het pasje is voorzien van een 
schoolstempel en wanneer er een pasfoto op zit 
kan je kind voor slechts 2 euro een bezoekje 
brengen aan dit prachtige museum. Een leuke 
activiteit voor bijvoorbeeld in de herfstvakantie.  
Veel plezier!   
 
 
 

 

Voorleeswedstrijd 
Op dinsdagmiddag 19 oktober was de spanning te 
snijden in de speelzaal. Alle groepen 7/8 hadden 
een voorleeswinnaar uit hun klas gekozen en deze 
6 kandidaten mochten in de speelzaal tegen 
elkaar strijden om de titel “Voorleeskampioen van 
De Elzen”. De verhalen waren goed voorbereid 
door de kandidaten, ze waren mooi, spannend en 
soms zelfs grappig voorgedragen. De jury had een 
moeilijke taak, maar uiteindelijk mag Thije 
Kastelijns zich voorleeskampioen van De Elzen 
noemen. Proficiat Thije!  

 

Vakantietoernooi zaalvoetbal 
Heb jij zin om in de kerstvakantie een dag sportief 
en gezellig door te brengen met je klas- en 
schoolgenoten? Geef je dan op voor het 
Vakantietoernooi Zaalvoetbal. 



Lees voor alle informatie en de mogelijkheid om in 
te schrijven voor dit populaire toernooi het 
bericht in de basisschoolapp van 18-10. 
 

Warandeloop 
Er hebben zich 61 kinderen via school 
ingeschreven voor de Warandeloop op zondag 28 
november! Dat is een heel mooi aantal, maar er 
kunnen er nog meer bij. 
De inschrijfperiode om via school in te schrijven is 
verstreken. Inschrijven kan nog wel via de website 
van de Warandeloop. 
 

 

Vanuit de MR 
Wist u dat de notulen van alle MR vergaderingen 
in de Basisschoolapp staan? Vanaf afgelopen 
vergadering zullen wij er voor zorgen dat de 
notulen binnen 8 dagen na iedere vergadering in 
de app staan. Heeft u vragen over de notulen of 
andere zaken die de MR betreffen? Deze kunt u 
mailen naar bsdeelzenmr@xpectprimair.nl   
 

Pokémonkaarten 
De Pokémonkaarten zijn weer ‘in’ en we zien ze 
veelvuldig hier op school. Het meebrengen van 
deze kaarten naar school is echter voor eigen 
verantwoordelijkheid.  
 

Ondertussen … In De Boomtak 
De activiteiten voor de SuperKids in Wijkcentrum 
In De Boomtak (Boomstraat 81, 5038 GP)  worden 
wekelijks drukker en drukker. Er is een nieuw 
SuperKids-programma voor de komende 
maanden. Elke woensdagmiddag is er van alles te 
doen, maar ook in de herfstvakantie, rondom 5 

december, Kerst en daarnaast nog 
extra winteractiviteiten! Doe je mee? Aanmelden 
kan bij Meghan via 
mail: scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 
06-81595316. Check ook Instagram en Facebook 
voor alle informatie over de 
activiteiten @wijkcentrumindeboomtak  
  

 
  

Kalender 
  

Vrijdag 22 oktober 14.45 – 15.00 uur 
START 
HERFSTVAKANTIE 

Ma. 25-10 t/m vrij. 
29-10 

HERFSTVAKANTIE 

Ma. 01-11 t/m vrij.  
05-11  

COMPENSATIEWEEK 
alle leerlingen vrij 

Ma. 08 november Alle leerlingen weer 
op school aanwezig 
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