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Directie:
Wie had vorig jaar rond deze tijd verwacht dat
we nu nog steeds in de ban zouden zijn van
het virus ? Inmiddels is er afgelopen week 1
groep in quarantaine gegaan en zijn er
meerdere kinderen en collega’s vanwege een
positieve besmetting thuis. Zoals we u al
eerder hebben laten weten bekijken we de
situatie van dag tot dag en hebben we
verschillende scenario’s klaarliggen. Flexibel
word je er in elk geval wel van. Dat mag ook
zeker gezegd worden van jullie als ouders.
Dank daarvoor, ik besef heel goed dat deze
periode veel van jullie vraagt, soms moet je je
houden aan tegenstrijdige richtlijnen, maar
het is niet anders. Wat fijn dat ouders in dat
geval altijd meedenken en hun
verantwoordelijkheid nemen. Afgelopen
dinsdag zijn de basis-maatregelen voor het
onderwijs weer aangescherpt.
Naast de bestaande maatregelen komen er de
volgende erbij:
1. Alle volwassenen houden 1,5 meter
afstand, dus ook op de speelplaats en in de
Elzenstraat
2. Vieringen zoals Kerst en Sint vinden zonder
ouders plaats, tenzij het niet anders kan;
3. Leerkrachten en kinderen blijven thuis bij
klachten
4. Als een huisgenoot is besmet met het
coronavirus, gaan alle huisgenoten in
quarantaine;

met de ouderraad druk bezig met de
voorbereidingen voor het feest. We gaan er
vanuit dat het, binnen de grenzen van de
mogelijkheden, een fantastische dag wordt op
3 december.
Op maandag 6 december heeft het team een
studiedag die in het teken zal staan van het
Montessori-onderwijs 3.0. Steeds zoeken we
als school naar verbeterpunten die helpend
zijn voor de ontwikkeling van het individuele
kind , maar ook voor het handelen van de
leerkrachten. In eerste instantie zouden we dit
doen met onze collega’s van Montessorischool
de Petteflet, maar door de maatregelen die
momenteel gelden zullen de beide teams op
de eigen locatie blijven.
Wensen wij u allen, mede namens mijn
collega’s, een fijn weekend toe en (alvast) fijne
sinterklaasdagen. Stay safe!
Bas Evers

5. Geen ouders in de school, mits het niet
anders kan.
Laten we hopen dat er morgen niet nog meer
extra maatregelen gaan komen voor het
basisonderwijs. Mocht dat toch het geval zijn,
dan hoort u dat uiteraard van ons. Intussen
laten we de kinderen gewoon genieten van
het Sinterklaasgebeuren en zijn we samen

STUDIEDAG maandag 6 december
Op maandag 6 december a.s. houdt het team
een STUDIEDAG. Alle leerlingen zijn deze dag
vrij. Een lekker lang Sinterklaas-weekend dus!
Portfoliogesprekken leerlingen uit groep 2

Zoals op de jaarkalender staat vermeld zijn er
op woensdag 8 december gesprekken met de
ouders van groep 2-leerlingen (leerlingen die
vóór 1 januari 5 of 6 jaar worden,
uitzonderingen daargelaten). Op donderdag 2
december krijgen die leerlingen hun portfolio
mee naar huis.
Zit uw kind in groep 2? Via de Basisschoolapp
kunt u zich dan inschrijven voor een gesprek.
Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 29
november t/m vrijdag 3 december 18.00 uur.
Bij vragen graag contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.
Leerkrachten van de onderbouw
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!
Op vrijdag 3 december hopen we samen met
Sinterklaas en Orinoco zijn verjaardag te
vieren. Of het allemaal goed komt weten we
nog niet.... Er gebeuren zoveel vreemde
dingen in het Pietenhuis. Vol verwachting
klopt ons hart!

Helden op De Elzen!
Maar liefst 2 kinderen van onze school zijn
uitgekozen voor een jeugdlintje van de
gemeente Tilburg. Afgelopen zaterdag 20
november werden zij op het gemeentehuis in
Tilburg, samen met nog 6 andere
jeugdhelden, in het zonnetje gezet en kregen

zij een oorkonde en een Tilburgs lintje.
Laura Thielemans (groep 7/8C) kreeg het lintje
voor haar koelbloedige optreden in een
noodsituatie.
Abel van Berkel (groep 5/6A) kreeg het lintje
voor het altijd klaar staan voor iedereen om
zich heen: zijn gezin, juf en klasgenootjes,
vrienden en de buurt.
Proficiat, Laura en Abel! Wij zijn trots op jullie.
GEVONDEN VOORWERPEN
A.s. dinsdag 30 november worden de
gevonden voorwerpen buiten uitgestald. Is je
zoon of dochter iets kwijt? Kijk dan dinsdag
tussen de gevonden voorwerpen. Daarna zal
de overgebleven kleding naar een goede
bestemming gaan.
Tilburg telt af naar 2022!
Het is alweer bijna 2022, het jaar vliegt
voorbij! Om het jaar vol energie af te sluiten
krijgen jullie een aftel-kalender naar 2022.
Hoe werkt die aftel-kalender?
Iedere dag kun je een vakje ‘openen’, dat doe
je door met je telefoon de QR code te scannen
van die dag. Je krijgt dan een filmpje te zien
met uitleg voor een spel of een speciale
beweegopdracht. Je kan de opdrachten alleen
uitvoeren, maar ook samen met je ouder(s) of
samen met je vriendje(s) of vriendinnetje(s).
EN er is ook een prijs te winnen!! Doe jij ook
mee?!
De kalender vind je in de schoolapp, als bijlage
in deze Memo en op de deuren van school.
Wil je de kalender ook digitaal? De kalender is
te downloaden via:
www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgteltaf
Veel plezier met sportief aftellen naar 2022!
Groetjes, Meneer Stefan

Kalender

Zondag 28 nov.
29-11 / 3-12
Vrijdag 3 dec.
Maandag 6 dec.
Woe. 8 dec.

Warandeloop
Inschrijven voor
gesprek groep 2-lln.
Sinterklaas op school
STUDIEDAG, alle lln.
vrij
Verslaggesprekken
groep 2-leerlingen

