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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Vanuit de directie
Afgelopen zaterdagavond zag ik het t.v.programma “Even tot hier” met het cabaretduo
Niels v.d. Laan en Jeroen Woe. Zij maken wekelijks
een muzikale voorstelling over de actualiteit van
de week. Dit keer ging het over de
SNOTTEBELLEKES. (https://youtu.be/LFHjcQyEnEY)
Het was een treffende weergave van het spagaat
waar we als school in zitten bij het volgen van de
voorschriften vanuit het RIVM en het kabinet.
Voor ons is het steeds een afweging wat het beste
past voor onze schoolorganisatie. Bij het nemen
van beslissingen laten we ons steeds telkens
adviseren/informeren door de
medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten 4
ouders en 4 leerkrachten als afgevaardigden van
deze twee geledingen. Kortom, het blijft voor ons
als school ook steeds een zoektocht wat het beste
past binnen alle adviezen/regelingen die we
moeten opvolgen. Het is daarom wel fijn dat we
als school deze beslissingen steeds samen nemen
(school en ouders). Na de advisering om kinderen
uit de groepen 6 t/m 8 (voor onze school betekent
dit voor de groepen 5/6 en 7/8) 2 x per week te
laten testen leek het alsof alles al klaarstond om
de zelftesten snel te distribueren naar de scholen.
Helaas zijn de testen voor de leerlingen nog niet
geleverd op onze school. Pfffff! Daarnaast zijn er
nog steeds positieve Covid-19 besmettingen
binnen onze school. Zowel leerlingen als
leerkrachten worden hiermee geconfronteerd. Bij
meerdere besmettingen in één groep krijgen we
vanuit de GGD meestal het advies om de groep in
quarantaine te laten gaan. Dit blijft flexibiliteit
vragen bij jullie als ouders. Maar ook als een
leerkracht in quarantaine gaat, vraagt dit weer
flexibiliteit van de kinderen omdat ze dan te
maken krijgen met meerdere leerkrachten in hun
groep, of, als er geen vervanging is, dat de groep
naar huis moet.
Ondanks het heen en weer (van links naar rechts
en weer terug) proberen we de positiviteit/ons

goede humeur te behouden en hebben we vorige
week op een gezellige wijze Sinterklaas en zijn
hoofdpiet mogen ontvangen. Het was weer een
feest voor de leerlingen. Zichtbaar hebben zij er
enorm van genoten, van klein tot groot (surprises).
Nu op weg naar een gezellige kerstviering! Dit jaar
zullen we de kerstviering, door corona, helaas ook
anders invullen dan dat we dat gewend zijn.
Hieronder leest u daar alvast wat informatie over.
Verdere details over de aangepaste kerstviering
volgen zo spoedig mogelijk.
Wens ik u allen, mede namens het team, een fijn
weekend toe. Blijf gezond!
Bas Evers

-Welkom Sint & Piet ‘op anderhalve meter’-

LET OP!→ Kerstviering wordt KERSTONTBIJT
Op donderdag 23 december staat de jaarlijkse
kerstviering gepland op school.
Traditiegetrouw zou deze viering met de
leerlingen ’s avonds plaatsvinden. Echter,
gezien de huidige coronamaatregelen hebben
we dit jaar gekozen voor een andere invulling.

Op donderdag 23 december vieren we kerst
met een KERSTONTBIJT. De leerlingen zijn op
deze donderdagmiddag niet eerder vrij. De
schooldag is gewoon om 14.45/15.00 u
afgelopen. De avondviering vervalt.
Meer informatie over de invulling van het
kerstontbijt volgt zo spoedig mogelijk.

Vanuit de ouderraad
Graag wil ik me
kort voorstellen.
Mijn naam is
Yuri Otten en
sinds kort ben ik
de nieuwe
voorzitter van de
ouderraad. Ik
volg hiermee Cas
Brekelmans op,
die gelukkig wel
gewoon in de
ouderraad blijft als vicevoorzitter.
Samen met mijn vrouw Tessa, hebben we twee
schoolgaande kinderen op De Elzen. Skip zit in
groep 6 en Liz zit in groep 3. Sinds enkele jaren zit
ik in de ouderraad als penningmeester en dus
vanaf dit schooljaar als voorzitter. Ik heb hier in
ieder geval heel veel zin in.

Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022
Gisteren stuurden we aan ouders/verzorgers een
verzoek voor het betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage. De betaling draagt bij aan het
kunnen organiseren van activiteiten buiten het
lesprogramma, zoals de sinterklaas- en
kerstviering, schoolreisje, sportdag,
Montessoridag e.d. Het bedrag is inclusief een
bijdrage aan het schoolfonds (Euro 24,=),
waarmee de extra kosten voor de aanschaf van
Montessorimaterialen worden betaald.
We zien uw betaling graag tegemoet. Dat kan via
de toegestuurde link.
Alvast bedankt, namens de ouderraad en
natuurlijk ook namens alle leerlingen!

Zoals jullie al wel weten, houdt de ouderraad zich
bezig met allerlei activiteiten voor de kinderen om
het naar school gaan nog net extra leuk te maken.
Zo hebben we dit jaar al een geslaagde bijdrage
geleverd aan de sportdag en het sinterklaasfeest.
Voor dit jaar staan onder andere ook nog het
kerstfeest, carnaval, schoolreisjes en het
schoolkamp op het programma. Allemaal leuke
activiteiten waarin we als ouders iets voor de
school en onze kinderen kunnen betekenen.
Voor deze activiteiten bent u onlangs via de
school gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage.
Daarnaast zit er in deze bijdrage voor de
oudervereniging ook een deel wat bedoeld is voor
onze school om te besteden aan het
montessorionderwijs voor de kinderen. Hierbij
kun je denken aan de specifieke montessori
materialen die in alle groepen te vinden zijn.
De ouderraad heeft 8x per jaar een gezellige
vergadering waarbij iedereen van harte welkom is
(zie ook de schoolkalender). U bent als ouders ten
slotte allemaal (automatisch) lid van de
oudervereniging.

Wilt u ons actief helpen? Fijn! We zoeken nog
leden voor de ouderraad. Spreek mij (of andere
OR-leden) aan of mail naar
bsdeelzenouderraad@xpectprimair.nl. (Ook voor
vragen of opmerkingen).

Kalender
Dinsdag 14 dec.
Donderdag 23 dec.
Vrijdag 24 dec.

Maandag 27 dec. t/m
Vrijdag 7 jan.

Vergadering MR
KerstONTBIJT (de
avondviering vervalt)
12.00 – 12.15 u Alle
leerlingen vrij/START
KERSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE

