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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Reminder: STUDIEDAG!
Morgen, vrijdag 11 februari, heeft het team
een studiedag. Alle leerlingen zijn morgen
vrij (zie ook de jaarkalender).
De afgelopen weken werden we geconfronteerd
met veel positieve testen bij leerlingen en
collega’s. Dit zorgde voor een hele puzzel om de
groepen draaiende te houden. Helaas moesten we
soms ook groepen naar huis sturen omdat er geen
vervangende leerkrachten meer beschikbaar
waren. Deze week zien we gelukkig een afname in
de positieve testuitslagen waardoor de
leerkrachten niet in quarantaine hoeven en de
groepen gewoon les kunnen krijgen op school.
Laten we hopen dat deze tendens zich zo doorzet.
Daarnaast horen we in de media ook dat er
spoedig een moment gaat komen dat het kabinet
de nog lopende maatregelen gaat versoepelen.
Aankomende dinsdag zullen we officieel horen
wat het kabinet heeft besloten.
Afgelopen dinsdag hebben we in de MR gesproken
over de nog lopende maatregelen bij ons op
school. Het teruggaan naar ‘het oude normaal’
waarbij we weer kunnen gaan werken met gelijke
begin- en eindtijden komt steeds dichterbij. (Start
school 08.30 uur, inloop vanaf 08.20 uur en als
eindtijd voor alle groepen 15.00 uur).
Afwachtende op hetgeen er gezegd gaat worden,
wil ik iedereen toch vast attenderen op de
mogelijkheid dat we vanaf 7 maart (na de
carnavalsvakantie) evt. weer teruggaan naar ‘het
oude normaal’. We zullen u hierover tijdig
informeren.
Deze week hebben de leerlingen en hun ouders uit
groep 8 vanuit de school het schooladvies
Voortgezet Onderwijs gekregen. Altijd een
bijzonder en belangrijk moment voor kind en
ouder/verzorger. Na 8 jaar basisonderwijs sluiten

de leerlingen het hoofdstuk “basisschool” en gaan
op het Voortgezet Onderwijs verder met hun
ontwikkeling. Vanuit de basisschool geven we de
leerlingen een schooladvies V.O., zodat de leerling
en zijn/haar ouders/verzorgers hierbij een
geschikte en passende school gaan zoeken. Ik
wens de kinderen veel succes met het vinden van
een leuke Voortgezet Onderwijs-school.
Aankomende week gaan de PORTFOLIO’S mee
naar huis waarin u samen met uw kind kunt kijken
hoe hij/zij zich de afgelopen periode heeft
ontwikkeld. In het portfolio zit ook het verslag van
uw kind. Tevens bent u voor aankomende week
uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We vragen u om daarbij het
portfolio mee te nemen.

Ondanks dat
we proberen
om aan alle
ouders
duidelijk te
maken dat het ophalen en wegbrengen van
leerlingen met de auto een uitdaging is, ervaren
we helaas nog teveel situaties die NIET passen
binnen de afspraken/regels. Vanuit de werkgroep
verkeer, de wijkraad en bewoners van omliggende
straten, willen we U met klem vragen om zo min
mogelijk uw kind met de auto weg te brengen/ op
te halen tot in de Elzenstraat / Acaciastraat /
Dionysiusstraat / Boomstraat. Er zijn in de
omgeving van de school meerdere

parkeermogelijkheden. Daarnaast zal er de
aankomende periode frequent gecontroleerd gaan
worden en zullen er direct bonnen worden
geschreven (minimaal € 60 per overtreding). Laten
we de directe omgeving van de school samen zo
veilig mogelijk houden!

zoals bij het tankstation op de Noordhoekring
of bij de AH XL en met je kinderen te lopen
naar tot aan de schoolpoorten. De wijkagent
en mensen van handhaving zullen de
komende tijd met enige regelmaat controles
uitvoeren op parkeergedrag.

Wens ik u allen een fijn weekend toe,
Bas Evers

INSTROOMGROEP van start!
Juf Esmee ontvangt sinds deze week met veel
enthousiasme de jongste kleuters in haar
gezellige lokaal. Welkom allemaal en veel
plezier op onze school!

Typecursus weer van start
Vanaf ma. 28 maart a.s. zal op onze school
een typecursus starten, na schooltijd (om
15.15 uur). De cursus vindt plaats in een
ruimte van onze school en wordt verzorgd
door De Typetuin. Het is bedoeld voor
kinderen van groep 6 t/m groep 8. Bij
voldoende aanmeldingen gaat de cursus door.
Meer weten en/of aanmelden? Ga naar
www.typetuin.nl
PARKEREN
Vanuit de wijk ontvangen we de laatste tijd
wederom klachten over het verkeerd parkeren
van ouders/verzorgers rondom het brengen
en halen van onze leerlingen. We verzoeken u
dringend om uw auto in de parkeervakken te
parkeren! Buiten de overlast voor de
omliggende straten, brengt het parkeren op
het trottoir rondom de school anderen in
gevaar door het blokkeren van de looproute.
Bij voorkeur de auto verder weg parkeren

Vakantietoernooi Veldvoetbal!
Het vakantietoernooi veldvoetbal voor
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 wordt
gehouden op dinsdag 3 mei òf woensdag 4
mei (meivakantie). De kinderen spelen op één
van deze dagen hun wedstrijden. De exacte
speeldatum is pas bekend na het indelen van
het toernooi. Alle relevante informatie over
het toernooi zal z.s.m. worden gemaild naar
het emailadres dat u opgeeft op het
inschrijfformulier.

Waar?
Het veldvoetbaltoernooi wordt gehouden op
de velden van voetbalverenigingen OVC '26,
Zigo en 't Zand.
De teams:
* Groepen 3/4 (Categorie O) en Groepen 5/6
(Categorie M) Jongens en meisjes gemixt.
* Groepen 7/8 (Categorie B): Jongens en
meisjes gemixt.
Deelname aan het toernooi kost €3,50. Dit
bedrag graag na inschrijving gepast, in een
gesloten envelop, voorzien van de naam van
uw kind(eren) in de blauwe locker met de
naam VAKANTIETOERNOOIEN stoppen. U
vindt deze locker bij de lift op de begane
grond. Voor ieder deelnemend kind moet dit
inschrijfformulier apart ingevuld worden.
Inschrijven kan via
Inschrijfformulier veldvoetbal
Inschrijven kan tot uiterlijk 03-03-2022, 23:59u

Challenge cup (schaatsen)
Worden jouw kinderen enthousiast van ijs,
dansen en plezier maken? Kom dan naar een
gratis kunstrij-clinic op de Ireen Wüst IJsbaan.
Tijdens het Familie Fun Schaatsen vinden er
gratis kunstrij-clinics (voor kinderen vanaf 4
jaar en ouder) plaats op 12 en 20 februari van
12.30-13.30 uur. Tijdens de clinics leren
kinderen een echt kunstrij-dansje op het ijs,
onder de begeleiding van trainers van de

Tilburgse Kunstrij Vereniging en SKY. De
kunstrij-clinics worden gehouden ter
gelegenheid van de Challenge Cup en het NK
Kunstrijden: het grootste kunstrij-evenement
op Nederlandse bodem dat van 24 t/m 27
februari plaatsvindt in het IJssportcentrum in
Tilburg. Kom jij het dansje oefenen? Meer
informatie over het Familie Fun Schaatsen en
de gratis kunstrij-clinics vind je
op www.sportintilburg.nl
Op zaterdag 26 februari en zondag 27
februari zijn er speciale combi-tickets te
koop. Met een combi-ticket kun je de
professionele kunstrijd(st)ers in actie zien én
zelf recreatief schaatsen. Meer informatie
vind je op: www.schaatsen.nl/challengecup

Op zoek naar sokken
Leerkrachten van de onderbouw zijn op zoek
naar kindersokken voor kleuters. Heb je
sokken in je kast die over zijn? De
onderbouwleerkrachten zijn er blij mee.
Dankjewel alvast!

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer heel veel kleren, shawls, mutsen

en wanten terechtgekomen bij de gevonden
voorwerpen! Aanstaande dinsdag (15-2)
worden de gevonden voorwerpen buiten voor
het handvaardigheidlokaal uitgestald, zodat er
gekeken kan worden of er iets van uw zoon of
dochter tussen ligt. Daarna zal de
overgebleven kleding naar een goede
bestemming gaan. Ben je iets kwijt? Kijk snel
of het gevonden is!
Volop activiteiten voor kids In de Boomtak
In Wijkcentrum In de Boomtak zijn sinds deze
maand weer volop naschoolse
knutselactiviteiten georganiseerd voor
kinderen. Via de Facebook en Instagram van
@wijkcentrumindeboomtak kun je je kind
daarvoor aanmelden. Daarnaast is een
programma samengesteld voor allerlei
activiteiten voor kinderen in de
carnavalsvakantie. Ben je nieuwsgierig?
Mail naar scprojects013@gmail.com
Telefoon: 0681595316 (Meghan)

Vacature Bos-BSO Berezoon
Bos-BSO zoekt een nieuwe groepsbegeleider
voor buitenschoolse opvang in de natuur.
Interesse of meer info? Zie: Berezoon
facebook
Urban BSO Spoorpark
Sinds 2 jaar is de Urban BSO in het Spoorpark
geopend. Dit is niet zomaar een BSO in hét
‘Central Park’ van Tilburg, het is een heuse
Urban-BSO voor jongens en meiden vanaf 8
jaar. Interesse? Ga naar

www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark voor
meer informatie en/of het aanvragen van een
rondleiding.
Heb je vragen? Neem contact op met:
Jurgen Wens
Directeur Urban BSO Spoorpark
06-83201836 of j.wens@kinderstadtilburg.nl

Kalender
Vrijdag 11 febr.

Maandag 14 febr.
Woensdag 16 febr.
Dinsdag 22 febr.

STUDIEDAG, alle
leerlingen vrij van
school
Portfolio’s gaan mee
Verslaggesprekken
Verslaggesprekken

