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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Vanuit de directie 

Na een fijne week herfstvakantie konden de 
leerlingen vorige week nog genieten van een extra 
weekje “geen school”. Wij als team gebruiken deze 
week voor o.a. studiedagen, overleg van 
leerteams, bouwvergaderingen e.d. om ervoor te 
zorgen dat de schoolontwikkeling goed door kan 
lopen. Op de verschillende dagen hebben we 
samen met elkaar gewerkt aan bepaalde thema’s 
die ons als team helpen in de ontwikkeling van de 
school.  
 
Voorafgaand aan de herfstvakantie hadden we u al 
medegedeeld dat we graag weer terug wilden 
gaan naar het “oude normaal”. Zoals we inmiddels 
allemaal ervaren lopen de besmettingen weer op, 
waardoor we genoodzaakt waren om de terugkeer 
naar het “oude normaal” uit te stellen. Ondanks 
deze tegenvaller kunnen we wel op een 
ontspannen wijze, met gemotiveerde collega’s, het 
onderwijs blijven verzorgen zoals u dat van ons 
mag verwachten. Ook de oudervereniging helpt 
ons daarbij en we zijn blij dat tot op heden alle 
activiteiten nog door kunnen gaan.  
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Sinterklaas 
en Kerst opgestart. In de afgelopen weken zijn ook 
twee collega’s van ons trotse ouders geworden 
van een zoon/dochter. Meneer Koen is vader 
geworden van een zoon “Jesse” en juffrouw Esther 
Moonen is moeder geworden van een prachtige 
dochter “Soof”. Beiden proficiat. Daarnaast is 
Jolien (orthopedagoog) vanaf 8 november met 
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een 
fijne tijd toe. Onze ziekenboeg blijft helaas nog wel 
gevuld door de afwezigheid van Tanja R., Niek, 
Steffi, Femke en Ester (muziek). Tot nu toe hebben 
we, ondanks dat er bijna geen vervangers meer te 
krijgen zijn, de langlopende ziektevervangingen 
prima kunnen oplossen. Inmiddels zijn we echter  
 
wel met het schoolbestuur van Xpect Primair, 
maar ook met de MR, in gesprek vanwege de 

krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van 
vervangers is een enorm probleem. We zullen u 
tijdig op de hoogte brengen van de eventueel te 
nemen beslissingen als we GEEN vervangers voor 
de groep zouden kunnen krijgen. 
Wens ik allen, mede namens het team, een fijn 
weekend toe. 

Gr. Bas Evers 

 
ELKE WOENSDAG = KRAANWATERDAG! 
Op woensdag 22 september jl. organiseerde de 
Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk de 
Nationale Kraanwaterdag. Op die dag hebben de 
basisscholen en bso’s aandacht besteed aan 
kraanwater als gezonde en sportieve dorstlesser. 
Aan de hand van korte, aantrekkelijke lesjes 
ontdekten ook onze leerlingen van groep 1 t/m 8 
waarom kraanwater zo gezond is als je sport en 
beweegt. 
 
Binnen onze school hebben we 
deze dag geëvalueerd en mede 
in het kader van duurzaamheid 
is besloten dat ELKE 
WOENSDAG bij ons op school voortaan een 
KRAANWATERDAG is. We vragen de leerlingen 
gedurende woensdagen alleen een drinkbeker 
met water mee naar school te nemen. We zijn blij 
dat er inmiddels al heel veel ouders hun kinderen 
geen pakjes drinken meer meegeven, maar kiezen 
voor water in de drinkbeker. Doe ook mee! 
 

Elke woensdag → KRAANWATERDAG! 

 
 



Boomfeestdag 
Afgelopen woensdag was het Boomfeestdag. De 
gemeente Tilburg had 2 bovenbouwgroepen van 
De Elzen uitgenodigd om op deze dag bomen te 
gaan planten bij “De Pauwelshoeve” in Loon op 
Zand. We werden met de bus opgehaald en bij 
aankomst stonden 5 tuinmannen van de firma 
Brouwers Groen ons al op te wachten. Na een 
korte instructie konden we aan de slag. In 
tweetallen gaten graven, boompje planten, 
aandrukken en door. Vol enthousiasme en met 
overgave hebben we in 2 uur tijd meer dan 500 (!) 
bomen geplant, als start van het natuurgebied dat 
daar gaat komen. Later zal er ook nog een 
geboortebos worden aangelegd. We zijn blij dat 
we hier ons steentje aan bij hebben kunnen 
dragen. Het was een heerlijk stralende dag met 
een geweldig resultaat. Over een paar jaar staat 
daar 'ons' bos. Leuk om eens te bezoeken! 

 
Junior Einstein 
Ben je lid van Bibliotheek Midden-Brabant? Dan 
kun je gratis oefenen met de materialen van Junior 
Einstein! Meer informatie lees je in de bijlage. 

 
 

Succesvolle boekenactie  
Ook dit jaar heeft de boekenactie tijdens de 
Kinderboekenweek weer een mooi bedrag 
opgeleverd om onze schoolbibliotheek mee aan te 
vullen. Er is voor een totaalbedrag van zo'n € 650,- 
aan bonnen ingeleverd. Dit jaar gaan we de 
opbrengst besteden aan de NT 2 kinderen. De 
leerkrachten die de lessen aan hen verzorgen 
gaan, voor 20% van dit bedrag, boeken uitzoeken, 
die zij in hun lessen kunnen gebruiken. Dank aan 
iedereen die bonnen heeft ingeleverd. Top! 
 

Vakantietoernooien 
Afgelopen herfstvakantie hebben 22 kinderen van 
onze school genoten van een dagje op het ijs van 
de Ireen Wüstbaan. Zij namen deel aan het 
vakantietoernooi ijssport hebben tijdens dat 
toernooi meegedaan aan een clinic ijshockey en 
een heuse Elfstedentocht geschaatst! 
Was je er niet bij tijdens dit vakantietoernooi? 
Dan heb je echt wat gemist! Maar geen paniek, je 
kunt je nu nog opgeven voor het vakantietoernooi 
zaalvoetbal wat gehouden wordt in de 
kerstvakantie! 
Opgeven kan alléén vandaag nog tot 23.59u. Klik 
snel op DEZE LINK om in te schrijven. Meer 
informatie over het toernooi vind je in de 
schoolapp. 
 
 

Kalender 
Donderdag 11 nov. Aanmelden 

vakantietoernooi 
zaalvoetbal. Let op: 
sluit vanavond om 
23.59 u!  

Dinsdag 16 nov. Vergadering MR 

Elke woensdag  KRAANWATERDAG! 

 

https://forms.office.com/r/XNpNqqTXx1

