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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

*De oudervereniging zal drinken en een
traktatie verzorgen. Heeft je kind een allergie?
Geef hem/haar een passende traktatie mee.
LET OP: De school is MORGEN om 12.00 12.15 uur UIT! Dan start de carnavalsvakantie
(zie ook op de jaarkalender).
Landelijke OPEN DAG Montessorischolen
Op woensdag 9 maart a.s. zetten we de
schoolpoorten open. Tussen 9.00 en 12.00 u
kunnen geïnteresseerden onze school
bezoeken. Vrije inloop, een afspraak maken is
niet nodig. Kent u nog jonge gezinnen in uw
omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn,
wijs hen op deze mogelijkheid. Van harte
welkom!

Directie:

Gezocht: nieuw lid kascommissie voor
ouderraad

Vanaf maandag 7 maart zullen wij weer
teruggaan naar dezelfde schooltijden voor
alle leerlingen. Lees in de bijlage daarover
alle informatie. Ik wens iedereen een fijne
carnavalsvakantie. Tot maandag 7 maart!

Zoals u allemaal weet, helpt de ouderraad op
de Elzen met het organiseren van een aantal
activiteiten voor bijvoorbeeld carnaval, kerst
en de sportdag. Daarnaast is een deel van de
vrijwillige ouderbijdrage voor de school voor

Bas Evers, directeur
“We meuge wir!”
We hebben lang gedacht dat het
carnavalsfeest dit jaar wederom in de soep
zou lopen, maar... We mogen toch weer
feesten!
'Carnaval op school' zal iets anders zijn dan
andere jaren. Maar we willen toch samen met
de leerlingen een klein feestje vieren.
*De kinderen mogen morgen vrijdag 25
februari 's-ochtends verkleed naar school
komen.
*Wapens (zwaard, geweer e.d.), confetti en
spuitbussen zijn niet toegestaan.
*De kinderen nemen hun gebruikelijke fruit
mee voor de kleine pauze.

het aanschaffen van montessori materialen
voor onze kinderen. Elk jaar worden de
bijdragen en uitgaven gecontroleerd door
twee ouders die de kascommissie vormen. We
zoeken hiervoor 1 of 2 nieuwe ouders. Dit kost
je een paar dagdelen per jaar aan het begin
van het schooljaar. Je hoeft niet financieel
onderlegd te zijn, maar het helpt wel
natuurlijk. Het belangrijkste is dat je ons wil
helpen. Lijkt het je wat? Stuur dan een mail
naar de ouderraad:
bsdeelzenouderraad@xpectprimair.nl
REMINDER: Typecursus weer van start!
Vanaf ma. 28 maart a.s. zal op onze school
een typecursus starten, na schooltijd (om
15.15 uur). ER ZIJN NOG ENKELE VRIJE
PLAATSEN. 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

Kalender
Vrijdag 25 febr.
Vrijdag 25 febr.

Ma. 27-02 t/m vrij.
04-03
Ma. 7 maart

Ma. 7 maart
Di. 8 maart
Woe. 9 maart

CARNAVAL OP
SCHOOL
12.00-12.15 u
START
CARNAVALSVAKANTIE
Carnavalsvakantie
Weer naar school. Let
op: Nieuwe/oude
schooltijden!
-inloop v.a. 8.15 u
-start lessen 8.30 u
-einde school 15.00 u
Vergadering OR
Vergadering MR
OPEN DAG
9.00 – 12.00 vrije
inloop

