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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:
Hopelijk kunnen we met z’n allen terugkijken op
een fijne meivakantie. Na twee jaar corona
konden we dit jaar gelukkig weer allerlei
activiteiten doen zonder beperkingen. Lekker in
eigen land erop uit, sommigen naar het
buitenland, kortom: weer lekker ontspannen en de
accu opladen.
We zijn afgelopen maandag dan ook weer
begonnen aan de laatste 11 schoolweken van het
schooljaar. Altijd een periode met veel activiteiten
voor de kinderen, maar ook een periode om te
gaan kijken naar het volgende schooljaar. De
aankomende weken zullen de schoolreisjes,
juffenfeest, schoolkamp, avondvierdaagse, ouderkind feest, afscheid groep 8 enz, enz, plaatsvinden.
Kortom: een drukke periode met leuke
activiteiten.
We hopen dat het mooie weer zal aanblijven en
dat we er SAMEN met elkaar weer een fijne laatste
periode van kunnen maken.
Wens ik iedereen een fijn en zonnig weekend toe.
Met vriendelijke groeten, mede namens de
collega’s
Bas Evers
Aanmelden voor de Avondvierdaagse
Van 21 tot 24 juni (week 25) is het weer
Avondvierdaagse in Tilburg. Natuurlijk lopen wij
vanuit de Elzen weer vrolijk mee!
Als je met je kinderen mee wilt doen, stop dan
vóór 16 mei het inschrijfstrookje in de speciale
brievenbus (hoofdingang) op school. Het
inschrijfstrookje zit onder aan de bijlage. (N.B. de
brief is deze week ook mee naar huis gegeven).
Een mailtje sturen met alle gegevens naar de
ouderraad kan ook, vóór 16 mei a.u.b.!
bsdeelzenouderraad@xpectprimair.nl
(ook voor vragen over onze schoolinschrijving).
Let op: Inschrijving/deelname is pas geldig en
volledig bij zowel een mail/inschrijfstrookje en het

overmaken van het inschrijfgeld naar de
ouderraad. Meer info vind je in de bijlage.
Wil je meer info over de vertrekpunten, de route,
de starttijden e.d. klik dan op:
https://avd-tilburg.nl/Info

We kijken er naar uit om samen met jullie weer
gezellig wat kilometers te wandelen.
De werkgroep Avondvierdaagse
Bedankt!
Net voor de meivakantie vierden we op school het
feest van Montessoridag. Het was een geweldige
dag vol caraïbische workshops over de cultuur en
de taal, muziek, dans etc. We hebben tijdens deze
dag veel hulp gehad en dat was superfijn. Dus,
ouders/verzorgers, heel erg bedankt voor jullie
inzet. Mede daardoor werd montessoridag een
groot succes!

Schoolreisje Tussenbouw (groepen 5/6)
Op donderdag 19 mei gaat de tussenbouw op
schoolreisje naar Toverland! We verwachten de
leerlingen gewoon om 8.30 uur op school. Om
09.00 uur vertrekken de bussen richting Toverland.
We verwachten rond 17 uur weer terug te zijn. We

lopen met de kinderen naar de school. De
kinderen kunnen buiten opgehaald worden. Indien
de terugkomsttijd erg afwijkt, zal er een bericht
worden verstuurd via de basisschoolapp. (Houd de
app dus in de gaten). We hopen er een fijne dag
van te maken!
Groepsleerkrachten Tussenbouw

Schoolreisje Middenbouw (groepen 3/4)
Het is bijna zover… maandag 30 mei is het
jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 3/4
(middenbouw).
We gaan dit jaar naar Familiepark DippieDoe in
Best (www. Dippiedoe.nl).
Jullie krijgen hierover nog een uitgebreide brief
mee met informatie. Het is al wel belangrijk om te
weten dat wij om 16.00 uur weer vertrekken in
Best. De verwachte aankomst in Tilburg is
omstreeks 16.30 en 16.45 uur. De kinderen
kunnen dan op de speelplaats van de school
(Elzenstraat 14A) opgehaald worden.
Leerkrachten van de groepen 3/4
Schoolreisje Onderbouw
En… ook de onderbouw (groepen 1/2) gaat op
schoolreisje! Op donderdag 2 juni zal de bus de
groep 1/2-leerlingen naar Pukkemuk in Dongen
brengen. Verdere info over deze dag volgt nog
t.z.t. via de eigen leerkrachten.
Let op: Moet je kind op de schoolreisdag naar de
BSO? Wij verzoeken ouders/verzorgers dringend
om hierover zélf contact op te nemen met de
BSO-locatie en hier afspraken over te maken!
Veel schoolreis-plezier allemaal!

De Montestory zoekt sponsoren!
De derde editie van onze schoolkrant (De
Montestory) van dit schooljaar staat bijna voor de
deur. Het gaat weer een leuke editie worden met
veel inbreng van de jeugdredactie, verschillende
interviews en een kijkje binnen de school. Ook
heeft elke editie een aantal pagina’s gereserveerd
voor advertenties. Deze helpen de Montestory
levend en draaiende te houden en geeft
adverteerders de kans hun bedrijf dichter bij de
school te brengen. Helaas zijn nog niet alle
advertentiepagina’s gevuld, waardoor het steeds
moeilijker wordt voor ons om de Montestory uit te
geven. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn, omdat
er zo veel enthousiaste leerlingen en leerkrachten
bij betrokken zijn! Daarom zoekt de Montestory
sponsoren! Help ons de Montestory drie keer per
jaar uit te kunnen geven.
Interesse om ons te steunen met uw bedrijf d.m.v.
een advertentie in onze mooie schoolkrant?
Informeer voor de mogelijkheden bij
maudy.klerks@xpectprimair.nl

Reminder: 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!
IVN Slootjesdagen 2022/Spoorpark Tilburg
Zaterdag 11 en Zondag 12 juni 2022
Komen jullie ook naar de slootjesdagen? Op 11 en

12 juni 2022 is het weer zover: IVN-Tilburg doet
dan mee aan de
landelijke IVNslootjesdagen. Dus pak
je schepnet, trek je
laarzen aan en ontdek
onder leiding van onze natuurgidsen het
waterleven in het Spoorpark. De slootjesdagen
worden dit jaar weer gehouden in het Spoorpark
Tilburg.
Tijden: zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en zondag
van 11.00 tot 16.00uur.
Volg daar de IVN-vlag en andere aanwijzingen om
te zien waar we scheppen.
Je hoeft je niet aan te melden maar bent vrij om
langs te komen en mee te doen.
Kom dus op 11 en/of 12 juni naar het Spoorpark!

Kalender
Zondag 15 mei

Uiterste
aanmelddatum
vakantietoernooi
HOCKEY
Donderdag 19 mei
Schoolreis
Tussenbouw
(groepen 5/6)
Vrijdag 20 mei
Viering 6
Ma. 23, Di. 24 + Woe. Schoolkamp groep 8
25 mei
Di. 24 mei
Vergadering MR
Do. 26 + Vrij. 27 mei
HEMELVAARTDAG
(school gesloten)
Ma. 30 mei
Schoolreis
Middenbouw

Donderdag 2 juni

(groepen 3/4)
Schoolreis
Onderbouw (groepen
1/2)

