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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

De afgelopen week is groep 8 op schoolkamp 
geweest in Loon op Zand. We kunnen terugkijken 
op een fantastisch kamp waar de kinderen, maar 
ook de begeleiders, hebben genoten van de 
“ontspannen” sfeer. Onze groep 8-ers gaan nu hun 
laatste periode in op de basisschool en sluiten dan 
dit hoofdstuk. Ik wens alle kinderen een fijne 
laatste periode toe. We gaan toewerken naar een 
fantastische afscheidsavond.  
Inmiddels zijn de resultaten binnen van de IEP-
eindtoets groep 8. De leerlingen hebben het, 
ondanks de afgelopen coronaperiode, allemaal 
weer prima gedaan wat zorgde voor een 
gemiddelde schoolscore van 84,0. Landelijk is 
deze score 80,0. De individuele scores kwamen 
overheen met het schooladvies V.O. vanuit school. 
Ik wens alle kinderen alvast veel succes toe op de 
uitgekozen V.O.-school.  

De afgelopen periode zijn de groepen 1-2 / 3-4 en 
5-6 op schoolreisje geweest. Altijd een happening 
waar de kinderen erg naar uitkijken. Alle groepen 
hebben mooi weer gehad (op een buitje na) en 
kwamen voldaan terug op school. Alle ouders die 
ons hebben geholpen wil ik hartelijk danken voor 
het bezorgen van een leuke dag voor onze 
leerlingen. De groepen 7-8 gaan in de laatste 
schoolweek nog op schoolreisje.  

Onderwijskundig zullen we de aankomende 
periode ook weer het CITO – leerlingvolgsysteem 
gaan afnemen. Even kijken hoe de stand van zaken 
is m.b.t. de ontwikkeling van het kind. “Loopt het 
nog volgens verwachting, moeten we bijsturen 
met extra begeleiding (naar de boven en 
onderkant)”? Kortom, voor ons weer een moment 
om goed te analyseren hoe het met de 
ontwikkeling van het kind gaat.  

In week 25 (20-24 juni a.s.)  is de “leerlingvrije 
week” die we als team gaan gebruiken om met 
elkaar onderwijskundige thema’s aan te pakken.  

 

 

Daarnaast zullen we gedurende deze week ook tijd 
inruimen voor de leerlingverdeling voor het 
schooljaar ’22-’23. De leerlingen zijn gedurende 
deze week (20-24 juni a.s.) vrij.  

Dit schooljaar kunnen we gelukkig ook weer het 
ouder-kind feest gaan organiseren! Noteer alvast 
in uw agenda: woensdag 13 juli a.s. van 14.00 tot 
ca. 17.00 uur. 

Vakantierooster 2022-2023 
De Medezeggenschapsraad (ouders – 
leerkrachten) heeft in haar vergadering ingestemd 
met het vakantierooster 2022-2023. De extra 
“leerlingvrije week” in oktober komt te vervallen. 
Deze week wordt opgeknipt in een aantal losse 
studiedagen. In de bijlage vind je alle info. Pak je 
agenda erbij en noteer! 
 
Handle with Care 
Onze school doet mee aan ‘Handle with Care’ 
waarin wij samenwerken met de gemeente. Het 
doel van is om een leerling, die huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en 
waarbij de politie is ingeschakeld, op school een 
veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt 
dat dit veel verschil uitmaakt. 
De leerkracht kan hem of haar dan tot steun zijn 
en op dat moment rekening houden met wat de 
leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling 
zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen 
voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder 
tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen 



van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan 
mogelijke schade worden voorkomen. Om de 
leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, 
wordt onze school door middel van een ‘Handle 
with Care-signaal’ geïnformeerd. 
Als de politie voor een situatie van huiselijk 
geweld wordt ingeschakeld, dan zorgt de 
gemeente (via leerplicht) er vervolgens alleen voor 
dat de volgende gegevens door aan de directeur 
of de intern begeleider waar de leerling op school 
zit: 
• de naam van de leerling; 
• de geboortedatum van de leerling; 
• het signaal ‘Handle with Care’. 

 
Bijzonderheden en details over de huiselijke 
situatie worden niet met ons gedeeld. 
De directeur of intern begeleider die het signaal 
ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact op 
met de groepsleerkracht van de betreffende 
leerling om de leerling zo de ondersteuning te 
kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht 
kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de  
leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal 
te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die 
dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een 
andere dag, of de leerling mag tijdens de les op 
een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. 
De groepsleerkracht of intern begeleider neemt 
contact op met ouders om hen te informeren over 
de genomen stappen op school. 
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het 
signaal. Het signaal delen we alleen met de 
collega’s die hierover geïnformeerd moeten 
worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en 
registreren we het niet in een systeem. Het doel 
van ‘Handle with Care’ is puur om zo snel als 

mogelijk de leerling de dag na huiselijk geweld de 
ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. 
Het signaal is daarom nergens terug te vinden. 
Wilt u meer weten over dit Handle with Care, 
neemt u dan gerust contact met op met het  
Onderwijs Ondersteunings Team of directie van 
onze school. 
 

Poetsavond groepen 1/2 
Op donderdag 16 juni houden we weer een 
poetsavond voor ouders groep 1/2 leerlingen.  
Het is fijn om aan het einde van het schooljaar te 
eindigen met een frisse en schone klas! Daarom 
houden we ieder jaar een poetsavond. Uw hulp is 
van harte welkom om samen alle werkjes en 
kasten eens goed af te soppen onder het genot 
van een kopje koffie of thee en gezellige 
gesprekjes. Alle hulp is welkom ook al kunt u maar 
een uurtje. Vanaf 18.00 uur (kan verschillen per 
groep) tot ongeveer 20.30 uur staat de koffie 
klaar. Het is fijn als je zelf een emmertje 
meebrengt, doekjes en schoonmaakmiddel 
hebben wij. De leerkracht van uw kind zal hierover 
ook nog een berichtje sturen.  
 
De leerkrachten van de onderbouw 

 

Buitenspelen! 
Kinderen spelen steeds minder buiten. Terwijl vrij 
en avontuurlijk buitenspelen erg belangrijk is voor 
een kind. Het is goed voor het ontwikkelen van de 
motoriek, voor de aanmaak van vitamine D (dit 
zorgt voor een betere weerstand) en kinderen  



 
leren risico’s inschatten. Ze zoeken hun grenzen 
op en verleggen ze. Daarnaast is het kind lekker in 
beweging, maakt het vriendjes en ontwikkelt het 
creativiteit. Montessoribasisschool De Elzen wil 
het buitenspelen ook stimuleren. Daarom 
besteden we de hele maand juni aandacht aan de 
Buitenspeelcampagne, die opgezet is door JOGG 
Tilburg en Sportbedrijf Tilburg in samenwerking 
met Servicebureau Kinderopvang, R-Newt Kids en 
de Tilburgse basisscholen. Er worden posters 
opgehangen en je kunt gebruikmaken van de 
speciaal ontwikkelde buitenspeelbingokaarten en 
stempelkaarten. Deze kun je hier downloaden: 
sportintilburg.nl/buitenspelen. Ga wat vaker naar 
buiten of ontdek nieuwe speelplekken. Op 
sportintilburg.nl/buitenspelen staan diverse 
speeltips en vind je een overzicht met 
speelplekken in tilburg. 
 

SuperKids 
In wijkcentrum In de Boomtak zijn in juni en juli 
weer ontzettend veel leuke activiteiten voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wat gaan we allemaal 
doen? Kwartet maken, bloemen knutselen, taart 
& cupcakes bakken, sieraden maken. Maar ook 
portret tekenen, balspellen doen, bios, bingo, 
picknicken, verven met waterpistolen, 
buurtwandeling met spelletjes. Of ga je mee 
pannenkoeken eten en dansen tijdens de 
kinderdisco? Ook zijn er iedere woensdag 
danslessen voor kids. Kom ook en doe mee! 
 

Wil je je opgeven of meer weten over de 
activiteiten? Het hele programma vind je op 
facebook en instagram via 
@wijkcentrumindeboomtak 
Aanmelden en/of meer info? Neem contact op 
met Meghan via: 
Mail: scprojects013@gmail.com 
Telefoon/app: 0681595316  
 

Kalender 
  

Maandag 6 juni  2e Pinksterdag 

Woensdag 15 juni Vergadering OR 

Donderdag 16 juni Poetsavond 1/2 

Maandag 20 t/m 
vrijdag 24 juni 

Leerlingvrije week 

Dinsdag 21 t/m 
vrijdag 24 juni 

Avondvierdaagse 
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