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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:

Afgelopen dinsdag kregen we van het kabinet
de mededeling dat de quarantaine-maatregelen voor basisscholen zouden worden
aangepast. Kinderen die positief zijn getest
gaan onmiddellijk voor minimaal 7 dagen in
quarantaine. De rest van de groep kan dus op
school blijven, ook bij meerdere positieve
besmettingen in die groep. Voor de leerkracht
geldt dat als hij/zij positief is getest, hij/zij dan
voor 7 dagen in quarantaine moet. We
moeten dan zorgen voor een vervanger.
Echter… er zijn helaas geen vervangers meer
in Tilburg e.o. Het personeelstekort in het
basisonderwijs komt dan nog harder
bovendrijven. We doen ons uiterste best om
de groep toch op school te houden en
collega’s die géén groepstaken hebben, deze
dan toch voor de groep te zetten. Maar ook
deze club mensen is een keertje op en zijn we
toch genoodzaakt op de groep naar huis te
sturen. We hopen dit zo min mogelijk te
moeten doen. Mocht het wel zo zijn dan
informeren wij u hierover via de
mail/basisschool-app/telefonisch. We willen u
dan ook vragen om dagelijks uw app/mail
goed te controleren op eventuele berichten
vanuit school.
Ondanks de corona gaat de schoolontwikkeling gelukkig nog gewoon door. Tot

afgelopen jaar “groeiden” de groepen 1/2
altijd tot ver boven de dertig leerlingen tot het
einde van het schooljaar. Dit schooljaar
kunnen we, dankzij de NPO-gelden vanuit het
kabinet, een instroomgroep per 7 februari
starten. Dit houdt in dat er dit schooljaar in de
kleutergroepen maximaal 28 leerlingen zitten.
De nieuwe kleuters die gedurende de periode
februari – juni 4 jaar worden, starten in een de
instroomgroep. Juffrouw Esmee zal deze
groep gaan begeleiden. Daar zijn we heel blij
mee! Welkom Esmee, veel succes op onze
school! In deze memo stelt zij zich aan u voor.
STUDIEDAG vrijdag 11 februari a.s.
Op vrijdag 11 februari heeft het team een
STUDIEDAG. Dat betekent dat alle leerlingen
die dag vrij zijn van school (zie ook
jaarkalender).
Een nieuwe collega!
Graag stel ik mijzelf even
voor want per 1 februari
a.s. ben ik werkzaam op
De Elzen. Mijn naam is
Esmee de Bekker, ik ben
29 jaar oud en ik woon in
Tilburg. Jullie zullen mij
gaan zien bij de
instroomgroep voor de
nieuwe 4-jarige leerlingen.
Hier heb ik superveel zin
in!
Nu ben ik nog werkzaam als kleuterjuf bij JanLigthart Rendierhof in Tilburg. Ik heb hier 5,5
jaar met veel plezier gewerkt, maar het was
tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar
uit om de kinderen en jullie als
ouders/verzorgers te ontmoeten. Hopelijk tot
snel!
Esmee de Bekker

Adviesgesprekken VO groep 8-leerlingen
De adviesgesprekken voor onze groep 8leerlingen komen er weer aan! Op woensdag
9 februari zullen deze gesprekken gaan
plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u via de
Basisschoolapp/gespreksplanner het verzoek
om een gesprek met de leerkracht van uw
kind in te plannen. Houdt u er alvast rekening
mee?

Kalender
Ma. 7 febr.
Di. 8 febr.
Woe. 9 febr.

Vrijdag 11 febr.
Portfolio/verslaggesprekken gr. 1 + 3 t/m 7
Op maandag 14 februari a.s. krijgen de
leerlingen de portfolio’s mee naar huis. De
verslaggesprekken vinden plaats op woensdag
16 februari en dinsdag 22 februari. Een
uitnodiging om u voor een gesprek in te
roosteren volgt t.z.t. Houdt u alvast rekening
met deze data?

Verkleedkleren gezocht!
Op maandag 7 februari gaat een nieuwe groep
op school van start, de instroomgroep voor
nieuwe 4-jarige kleuters op onze school. Voor
deze groep zijn we op zoek naar
verkleedkleren in maat 104/122 voor jongens
en meisjes om mee te kunnen spelen in de
huishoek. Ook accessoires zijn welkom, zoals
een handtas, hoedje, portemonnee, shawl etc.
Dus heeft u nog een leuke prinsessenjurk,
politiepak of..... waar uw kind is uitgegroeid?
Wij zijn hier heel blij mee! Graag afgeven bij
de leerkrachten van groep 1/2. Alvast hartelijk
dank!

Ma. 14 febr.
Woe. 16 febr.
Di. 22 febr.
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