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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
-bijlage montessorihulp
-bijlage schoolfotografie
Lentefeest
Vorige week hebben we genoten van het
“LENTEFEEST” dat op alle 26 Xpect-scholen
plaatsvond. Leerlingen konden op een
interactieve manier via een digitale
escaperoom aan de slag met het thema
“Duurzaamheid en een groener Tilburg” .
Mede door het mooie weer en de piraat die
ons digitaal hielp hebben alle groepen
genoten van deze dag. Het zonnetje scheen
heerlijk en tot gisteren hebben we hier van
kunnen genieten. Helaas zijn de
voorspellingen niet echt gunstig met o.a
sneeuw !!!!
Ik wil u verder nogmaals attenderen op het
parkeren van auto’s in de buurt van de school.
Handhaving zal wekelijks zijn rondje lopen
rondom de school op de tijden dat de school
uitgaat. Waar ze in het begin nog
waarschuwingen hebben uitgedeeld zullen er
nu bekeuringen worden geschreven. Dus …
kom zo min mogelijk met de auto uw kind
ophalen, of, als het niet anders kan, parkeer
uw auto dan o.a bij de parkeerplaats van de
benzinepomp/brandweer (Noordhoekring).
Bedankt voor uw medewerking!
Wens ik u allen, mede namens de collega’s,
alvast een fijn weekend toe,
Bas Evers
MONTESSORIDAG 22 APRIL A.S.
Op vrijdag 22 april vindt onze
jaarlijkse Montessoridag plaats. Het thema
voor dit jaar is Het Caribisch Gebied.
Om de dag succesvol te laten verlopen
hebben we uw hulp nodig! Leest u even mee?

Reminder: Ouderhulp gezocht!
Voor de dag zelf is veel ouderhulp nodig.
Doet u mee? We zoeken hulp voor
-de ochtend
-voor de middag of
-voor de hele dag
Uw kind heeft vorige week een
deelnameformulier mee naar huis, maar vind
u ook opnieuw in de bijlage. Vul het in en
lever het formulier vóór dinsdag 5 april, weer
in bij de leerkracht van uw kind. Bedankt!
Materiaal voor aankleding van de school
Voor de Montessoridag zijn we op zoek naar
spullen om de school aan te kleden in het
thema “Het Caribisch Gebied”. Heb je thuis
attributen die wij mogen lenen om er hier een
tropisch feestje van te maken? Dan zijn wij
daar heel blij mee! Denk bijvoorbeeld aan
spullen die te maken hebben met de
onderwaterwereld en het strand, zoals:
schelpen, schildpadden, vissen, koraal,
duikfles, een Caribische jurk, een andere
outfit uit dit gebied of een rieten parasol.
Voor de grote kast in de hal zijn we op zoek
naar spullen uit het Caribisch gebied. Denk
aan reisgidsen, boeken, souvenirs, typische
drankjes of etenswaren, stoffen, hoeden etc.
Mocht je nog iets op zolder hebben liggen; je
mag dit meegeven aan je zoon/dochter, dan
komt het via de leerkracht bij ons terecht.
Namens de versiergroep alvast heel erg
bedankt!

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt op di. 12, woe. 13 en
do. 14 april a.s. op school om de leerlingen op
de foto te zetten. In de bijlage vind je de
nodige informatie.
Heb je vragen over de schoolfotografie:
info@schoolkidsfotografie.nl
06-42931456

Woensdag 6 april juffenfeest groepen 1/2
Op woensdag 6 april vieren de juffen van de
onderbouw hun verjaardagen. Het thema is
Sprookjes!
Aanstaande vrijdag krijgen de kleuters een
uitnodiging mee naar huis. Natuurlijk mogen
ze verkleed komen naar het sprookjesfeest!
Wat we verder gaan doen is nog een beetje
een verrassing. Fruit en drinken brengt ieder
kind zelf mee zoals ze gewend zijn.
We gaan er een gezellige ochtend van maken!
De leerkrachten van de groepen 1/2
Kosmische zolder
Na de opening van de nieuwbouw is er op
zolder een ‘kosmische zolder’ ingericht. Hier
kunnen groepen naar toe om kosmische
lessen te geven, worden wellevendheidslessen gegeven én is er een materialen-uitleen
ingericht. De ouderraad heeft in samenspraak
met teamleden een wensenlijstje opgesteld

met kosmische
materialen die
goed gebruikt
kunnen worden
in de groep. Zo
zijn er een
skelet en een
torso
aangeschaft.
Elke tussenbouw- en bovenbouwgroep heeft
nu een globe in het lokaal en er zijn
Montessori-globes aangevuld voor de onderen middenbouw. Voor de onderbouw en
middenbouw zijn er ook drie Beebots
(kindvriendelijke robots) gekocht. Daarnaast
zijn er materialen zoals mineralen,
gesteenten, schelpen en fossielen aangeschaft
die opdrachten uit de Taal doen!-kast
ondersteunen. Het team én de leerlingen zijn
erg blij met deze mooie materialen!
Ouderraad (en daarmee jullie als ouders):
Bedankt voor deze impuls aan ons kosmisch
onderwijs.

Kalender
Zondag 3 april
Dinsdag 5 april
Dinsdag 5 april
Woe. 6 april
Di. 12, Woe. 13
en Do. 14 april

Start Ramadan
Inleveren formulier hulp
montessoridag
Vergadering MR
Juffenfeest onderbouw
(groepen 1/2)
Schoolfotograaf (zie
bijlage voor meer info)

