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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!

Directie:
Inmiddels werken we alweer twee weken met
het “oude normaal” inclusief de aanpassingen
die vanuit de “evaluatie coronatijd” zijn
gekomen. Ik wil iedereen complimenteren
met de enorme flexibiliteit betreffende de
aanpassingen. De start van de school, met de
flexibele inloop, zorgt ervoor dat de kinderen
in alle rust direct naar hun groep kunnen gaan
en daarna direct kunnen starten. Om 15.00
uur mogen de ouders van de groepen 1/2 hun
kind in de groep ophalen. Alle andere groepen
komen zelfstandig naar buiten waarbij de
ouders buiten op hun kind wachten. Tevens
bent u na afloop school van harte welkom in
de groep van uw kind om even te komen
kijken/praten met de groepsleerkracht.
De afgelopen weken heeft u ook in de
Elzenstraat medewerkers van “handhaving”
zien rondlopen. Waar de “handhaving” in
eerste instantie de foutparkeerders een
waarschuwing gaf, worden er inmiddels
parkeerboetes uitgedeeld. Ouders/verzorgers
die de kinderen met de auto moeten ophalen
willen we vragen om niet in de
Elzenstraat/Acaciastraat/Dionysiusstraat/Boo
mstraat te parkeren. Er is in deze straten een
beperkte ruimte voor parkeren. “Handhaving”
zal ook gedurende de aankomende periode
vaker na afloop rondom de school aanwezig
zijn. We hopen nogmaals op uw
medewerking, voor ieders veiligheid.
Inmiddels is juffrouw Esther M na haar
zwangerschapsverlof weer op de woensdag –
donderdag en vrijdag aan het werk bij ons op
school. Welkom terug, Esther!
Wens ik u allen, mede namens mijn collega’s
een fijn weekend toe,
Bas Evers

Lentedag Xpect Primair
Op donderdag 24 maart staan alle scholen van
Xpect Primair in het teken van een project.
Onder de naam ‘Lentedag’ doet elke groep
mee aan een interactief lesprogramma met als
thema “Duurzaamheid”.

Praktisch Verkeersexamen
Op de oproep van vorige week voor de inzet
van ‘Postouders’ tijdens het praktische
verkeersexamen (groepen 7/8) zijn veel
aanmeldingen binnengekomen. Fan-tás-tisch!
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
-U bent als postouder zéér welkom, óók als
uw kind niet in de bovenbouw zit.
-Wanneer u zich aanmeldt wordt u
uitgenodigd voor een informatieavond
omtrent de organisatie van deze ochtend.

Het praktisch verkeersexamen dit jaar op
twee dagen plaats, te weten:
• woensdag 6 april
• woensdag 13 april
Doet u mee?
Stuur snel een mailtje naar:
marijn.verhoeven@xpectprimair.nl
peter.simon@xpectprimair.nl
Thuis testen blijft mogelijk
Veel maatregelen rondom corona zijn gelukkig
versoepeld. Als school blijven we de
mogelijkheid aanbieden om zelftesten te
verkrijgen voor leerlingen vanaf groep 5 t/m 8.
Wanneer u dit als ouder graag ontvangt kunt
u contact opnemen met de groepsleerkracht
van uw kind.
Gevonden voorwerpen
We schrikken van de aantallen en de
persoonlijke spullen die wekelijks
achterblijven in de school! We hebben
daarom besloten om elke eerste dinsdag van
de maand de gevonden voorwerpen op te
ruimen. Deze spullen worden naar de
kledingcontainer gebracht. Ben alert op
vermiste spullen van je kind. En kijk vóór het
einde van de maand in de blauwe kist
‘gevonden voorwerpen’ onderaan de grote
trap (naast de lift).

Inzamelen lege batterijen
Stibat zorgt in Nederland voor het inzamelen
van lege batterijen, zodat deze gerecycled
kunnen worden. Als basisschool doen wij hier
al jaren aan mee. Zo zorgen we voor een beter
milieu én spaart de school met de ingeleverde
batterijen jaarlijks een mooi geldbedrag bij
elkaar. Het inzamelmeubel staat in het
halletje van de hoofdingang. Iedereen kan
zijn/haar lege batterijen daar inleveren.
• Leerlingen worden geactiveerd om na te
denken over het belang van recycling
• Voor elke kilo ingeleverde batterijen
ontvangt de school een klein bedrag
• Stibat haalt gratis de lege batterijen veilig op
wanneer het inzamelmeubel vol is.
Meer weten? Mail naar:
www.legebatterijen.nl Doe mee en lever je
lege batterijen in op school!
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