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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Bijlage: vacature MR
Directie:
De Montessoridag staat weer voor de deur.
Vrijdag 22 april zal deze gaan plaatsvinden in
combinatie met de Koningsspelen. Onze hal
/entree staat al geheel in het thema van “Het
Caribische gebied”. De werkgroep is hard aan het
werk om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan
genieten van een feestdag waarin we iedereen
ook weer op school mogen/kunnen ontvangen.
Jullie als ouders hebben in grote getalen aangeven
om te komen helpen. We ervaren dit weer als erg
prettig, maar vooral het gevoel om weer dingen te
organiseren SAMEN met elkaar. Heel fijn! Laten
we hopen dat het volgende week vrijdag
CARIBISCHE weer is (een zonnetje dat volop
schijnt) en we er samen een fantastische dag van
kunnen maken.
Aankomend weekend is het een lang weekend
vanwege de vrije maandag i.v.m. tweede paasdag.
Ik hoop dat iedereen er een gezellig paasfeest van
gaat maken. Op school zoeken we vandaag en
morgen op verschillende plekken binnen / buiten
de school al naar de paaseieren.
Afgelopen twee woensdagen hebben de groepen
7/8 hun praktisch verkeersexamen gedaan. Vorige
week woensdag fietsten er drie groepen door de
stad, en afgelopen week de andere drie groepen.
Ook voor deze activiteit hadden we veel inzet van
ouders waardoor alle controle-posten bemand
konden worden en we daardoor een goed beeld
hadden over de verkeersveiligheid van onze
leerlingen in het verkeer. Ik wil alle ouders enorm
bedanken voor hun hulp en deelname. Gelukkig
kunnen we ook aangeven dat het met de
verkeersveiligheid oké is. Alle leerlingen voldeden
aan de eisen om hun verkeersexamen te halen:
PROFICIAT!
Groep 8-leerlingen gaan op woensdag 20 en
donderdag 21 april hun IEP-toets maken.

Spannend dus, maar na die drukke schoolweek
kunnen we gaan genieten van twee weken
meivakantie.
Ik wens iedereen alvast fijne dagen toe en hoop
dat jullie de accu weer op kunnen laden voor het
laatste gedeelte van het schooljaar.
Namens alle collega’s een fijn en zonnig
paasweekend gewenst!
Bas Evers

Montessoridag vrijdag 22 april!
Vrijdag 22 april vieren we onze jaarlijkse
Montessoridag. Deze dag staat in het teken van
het Caribisch gebied, lekker tropisch dus!
De kinderen nemen zoals gewoonlijk hun fruit,
brood en drinken mee.
Ze mogen deze dag verkleed naar school komen in
het thema.
Denk hierbij aan vrolijke kleuren, jungle, bloemen,
dieren, tropische vruchten, etc. Genoeg om uit te
kiezen 🙂!
De hulpouders die zich hebben opgegeven krijgen
uiterlijk woensdag 20 april een briefje via hun kind
met de indeling voor die dag.
Wij hebben er zin in! Het wordt een tropische
aftrap voor de meivakantie.
Werkgroep Montessoridag

Op de bovenbouwgroepen is een beroep gedaan
om zorg te dragen voor het ophalen van het
gescheiden afval in de lagere groepen. Zo helpen
we elkaar om samen te werken, te spelen en
samen te zijn in een schone en opgeruimde school
die niet alleen duurzaam met spullen, maar ook
met afval omgaat.
Leerteam Duurzaamheid

Duurzaam afval scheiden op school
We doen op school ons best om onze leerlingen
een nette leeromgeving te bieden. Ook in
navolging van ons streven om een gezonde school
te zijn, werken we aan een duurzame omgeving in
en rondom onze school. Zo leveren wij een
bijdrage aan een duurzame, groene economie en
een beter klimaat. Daarom zijn we actief bezig
met afvalscheiding en afvalpreventie. Mede op
advies van de kinderraad zijn we aan de slag
gegaan met afvalscheiding in alle groepen.
De belangrijkste redenen om afval op school te
scheiden zijn:
· Afval scheiden heeft een positieve invloed op het
milieu
· Afvalscheiding en afvalpreventie leiden tot
kostenbesparing
· Het maakt leerlingen enthousiast voor een beter
milieu
· Recycling is de toekomst, een toekomst voor en
van onze kinderen
Na een geslaagde pilot hebben vorige week alle
groepen een nieuwe ‘afvalkast’ gekregen. Deze
afvalkast heeft 4 aparte afvalbakken; Rest, GFT,
Papier en Plastic. Op de kasten zijn picto’s geplakt
zodat iedereen weet wat waarin hoort. Op deze
manier wordt afval direct bij de bron in de juiste
afvalbakken gescheiden. Dit leidt tot minder
restafval en minder verspilling. Op de speelplaats
zijn extra containers geplaats voor de diverse
soorten afval, deze worden regelmatig geleegd
door de gemeente.

Vakantietoernooi HOCKEY
Inschrijven tot uiterlijk zondag 15 mei
23.59u!
Heb jij zin om op zondag 3 juli de dag sportief en
gezellig door te brengen met je klas- en
schoolgenoten? Geef je dan op voor het
Vakantietoernooi Hockey!
Wie:
Kinderen uit groep 3 t/m 8
Groep 3 Clinic
Groep 4 t/m 8 toernooi
Wanneer:
Zondag 3 juli 2022

Waar:
Hockeyvereniging HC Tilburg (Bredaseweg 447,
Tilburg)
Lees voor meer informatie en de mogelijkheid om
in te schrijven DEZE INFORMATIE goed door!

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de
MR vacature(s) in zowel de personeels- als de
oudergeleding. In de bijlage vindt u, naast
onderstaande korte toelichting op de MR, meer
informatie over deze vacature in de oudergeleding
en over de MR.
De medezeggenschapsraad is essentieel voor het
goed functioneren van een school. De MR gaat in
overleg en geeft advies aan het schoolbestuur.
Daarbij kan de MR zelf onderwerpen op de
agenda zetten en meebeslissen over het beleid op
school. We praten samen over de toekomst van
de school, over nieuwe ideeën, ontwikkelingen en
het te voeren beleid. Steeds is het streven om het
eens te worden, met als resultaat goed afgewogen
besluiten en optimaal draagvlak bij leerlingen,
personeel en ouders.
Wist u dat de agenda en de notulen van alle MR
vergaderingen in de Basisschoolapp staan? Een
week voorafgaand aan alle vergaderingen kunt u
de agenda bekijken en uiterlijk 8 dagen na de
vergadering vindt u hier de notulen. De MR
vergadert dit jaar nog op de volgende data:
16 mei
28 juni
Heeft u vragen over de agenda, notulen of andere
zaken die de MR betreffen? Deze kunt u mailen
naar bsdeelzenmr@xpectprimair.nl
Leest u ook de bijlage?

Kalender
Vrij. 15 april
Ma. 18 april
Woe. 20 en do. 21
april
Vrijdag 22 april
Ma. 25 april t/m
vrij. 6 mei
Ma. 2 mei
Ma. 9 mei
Di. 10 mei

Normale schooldag
2e paasdag – school
gesloten
IEP-toets groep 8
MONTESSORIDAG
Meivakantie
Suikerfeest
Weer naar school
Vergadering OR

