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De Beste Wensen!
Namens alle collega’s van De Elzen wil ik jullie een
goed, succesvol, ontspannen, maar vooral een
gezónd 2022 toewensen. Gelukkig was de start
van dit jaar weer met alle kinderen en collega’s op
school. Het is altijd fijn om te zien dat de kinderen
het fijn vinden om elkaar te treffen op school en
samen met de leerkracht te werken aan hun eigen
ontwikkeling.
Om
het
jaar goed
te starten
hebben we
afgelopen
maandag
in
alle
groepen
“geproost” op een goed en gezond 2022. Voor alle
groepen was kinderchampagne ingekocht. De
chique champagneglazen maakte het proosten
voor onze leerlingen een ‘bruisend’ begin van dit
nieuwe jaar. Ik wil de ouderraad dan ook hartelijk
bedanken voor deze gezellige start van het nieuwe
jaar.
In de kerstvakantie heeft u van ons een ouderbrief
ontvangen met daarin de nog geldende
aanpassingen vanwege het corona-virus. Laten we
met elkaar deze aanpassingen nog zo goed
mogelijk opvolgen. Ook hebben de ouders uit de
groepen 5 t/m 8 informatie gekregen over de
mogelijkheid voor het ontvangen van zelftesten
voor hun kinderen (2 testen per week).
Voor de leerlingen uit de groepen 8 komt er een
spannende tijd aan. De aankomende weken zullen
zij de volgende stap in hun leven gaan maken
d.m.v. het kiezen van een school voor voortgezet
onderwijs. Niet alleen voor de kinderen spannend,
maar ook voor u als ouders. Ik wens u veel succes
toe met het kiezen van een school naar keuze voor
uw kind.
Wens ik u allen, mede namens het team, alvast
een fijn weekend toe,
Bas Evers

Ouderraad zoekt versterking!
Zoals jullie al weten, houdt de ouderraad zich
bezig met allerlei activiteiten voor de kinderen om
het naar school gaan nog net wat leuker te maken.
Zo hebben we dit jaar al een geslaagde bijdrage
geleverd aan de sportdag, het sinterklaasfeest en
afgelopen maandag het samen proosten op het
nieuwe jaar met kinderchampagne. Voor dit jaar
staan o.a. ook nog de carnavalsviering, de
schoolreisjes en het schoolkamp op het
programma. Allemaal leuke activiteiten waarin we
als ouders iets voor de school en voor onze
kinderen kunnen betekenen.
Voor deze activiteiten bent u onlangs via de
school gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage.
De bijdrage voor de oudervereniging bevat ook
een deel wat bedoeld is voor de school om te
besteden aan het montessorionderwijs voor de
leerlingen, materialen die in alle groepen te
vinden zijn.
De ouderraad heeft 8 x 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 andere OR-leden
aan of mail naar
bsdeelzenouderraad@xpectprimair.nl. (Ook voor
vragen of opmerkingen). Doe mee!
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