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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

Afgelopen week 
hebben de kinderen 
de accu weer 
kunnen opladen 
tijdens de “leerling 
vrije week” . Tijdens 
deze week hebben 
wij als team verschillende studiemomenten gehad 
in het kader van onze schoolontwikkeling. “Goed 
Montessorionderwijs, het passend onderwijs, hoe 
nog meer in te zetten op de individuele leerling 
groei”,  vraagt steeds om een goede analyse om de 
juiste stappen te kunnen zetten. Gedurende deze 
week hebben we dan ook weer met het voltallige 
team hieraan kunnen werken. Daarnaast hebben 
we ook al weer gekeken naar het nieuwe 
schooljaar en hebben we de laatste puntje op de i 
gezet wat betreft de leerling verdeling.  
 
Donderdag 14 juli is de wisselmiddag en kunnen 
de kinderen kennis maken met de leerkracht en 

kinderen waar ze 
het komend 
schooljaar bij in de 
klas zitten. 
Woensdag 13 juli 
komt de leerling 
verdeling uw kant 

op. U kunt dan lezen waar uw kind in de groep 
komt komend schooljaar. De groepen zijn 
herschikt aan de hand van een aantal criteria die 
zijn vastgesteld. Er is heel goed gekeken naar een 
gelijkmatige verdeling van de kinderen die extra 
begeleiding nodig hebben, de verdeling jongens / 
meisjes en het totale leerlingenaantal per groep is 
mede bepalend geweest. Tevens is gekeken naar 
de “rollen” die leerlingen binnen het 
Montessorisysteem leren. In onze heterogene 
groepen ervaren de kinderen hoe het is om de rol 
van de oudste en jongste te hebben. Het niet 
afhankelijk zijn van vrienden of vriendinnen die in 
dezelfde groep zitten en je nieuwe plaats kunnen 

vinden in een andere groep behoren tot de groei, 
zelfstandigheid en ontwikkeling van leerlingen.  
 
Samenwerking met kinderstad  
 
Afgelopen week hebben de verschillende 
schoolbesturen in Tilburg  en Kinderstad een 
intentieverklaring getekend om te gaan 
samenwerken. De schoolbesturen zoeken naar 
een manier om de Kinderopvang te integreren. In 
de bijlage kunt u een uitgebreid verslag hierover 
lezen. 
 

Portfoliogesprekken in juni/juli  
 
Gisteren, woensdag 
29 juni, hebben alle 
leerlingen hun 
portfolio 
meegekregen. N.a.v. 
dit portfolio zullen 
we op school 
verslaggesprekken houden met 
ouders/verzorgers: vandaag, op do. 30 juni en a.s. 
woe. 6 juli. We vinden het erg fijn om u, ouders/ 
verzorgers, op school te ontmoeten! Om de 
zelfstandigheid van uw kind te bevorderen, vragen 
we de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 aan het 
gesprek deel te nemen. Een gesprek duurt max. 15 
minuten.  
Betreffende het portfolio: 
Als uw kind volgend jaar naar een nieuwe bouw 
gaat (dus kinderen die nu in groep 2, 4 of 6 
zitten), willen we u vragen om na het 
verslaggesprek alle werkjes achter de volgende 
tabbladen uit het portfolio te halen:  
3. Taal  
4. Rekenen (overzichtsbladen rekendoelen blijven 
in de map)  
5. Kosmisch  
6. Cultuur en expressie  
Deze werkjes mag u thuishouden. De tabbladen 
laat u zitten.  We vragen u het portfolio (inclusief 
tabbladen) met de overige inhoud vóór de 
zomervakantie weer op school in te leveren.   



Voor de leerlingen uit de groepen 1, 3, 5 en 
7 blijft alles in het portfolio zitten en wordt de 
map weer terug op school verwacht vóór de 
zomervakantie.  
De leerlingen uit de groepen 8 mogen de 
portfoliomap thuishouden.  
 
OUDER-KINDFEEST: 
Woensdag 13 juli kunnen we gelukkig na twee jaar 
corona weer het ouder-kind feest organiseren. We 
hopen u en de kinderen weer te mogen begroeten 
en samen met elkaar het afgelopen schooljaar op 
een ontspannen wijze af te sluiten en u te 
bedanken voor uw vertrouwen in onze school.  
 
 

UITNODIGING Ouder-Kind Feest!  
We mogen weer, het ouder-kind feest zal na twee 
corona-jaren weer plaatsvinden op onze school! 
Wij willen met dit feest onze dankbaarheid tonen 
voor de hulp en inzet door jullie, 
ouders/verzorgers. Het feest wordt gevierd op 
woensdagmiddag 13 juli van 14:00 uur tot ca. 
16:00 uur. Het thema is Oud-Hollands. Er zullen 
diverse activiteiten rondom dit thema 
plaatsvinden zoals oud-hollandse spelletjes, een 
springkussen, een markt maar ook het nuttigen 
van een drankje. Kom je verkleed in de kleuren 
rood-wit-blauw, oranje, Delfts blauw, op klompen 
of in klederdracht…? Alles kan en mag! In goed 
overleg met de kinderraad zal de kinderraad gaan 
bepalen waar we de opbrengst aan gaan 
besteden. Welkom op woensdagmiddag 13 juli!  
 

 

Wisselmiddag 
Op donderdag 14 juli van 13.00 tot 14.45 uur 
draait  onze school in de samenstelling zoals de 
groepsindeling na de zomervakantie zal zijn. De 
leerlingen maken kennis met de leerkracht en met 
hun nieuwe klasgenootjes. De leerlingen zullen na 
het wisselmoment weer teruggaan naar hun 
huidige groep. Vanuit hun huidige groep kunnen 
zij om 15.00 uur worden opgehaald/zullen zij naar 
huis gaan. 
 

Laatste schooldag vrijdag 22 juli / 
Zomervakantie 
Op vrijdag 22 juli is de laatste schooldag. De 
leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Dan start de 
zomervakantie! Op maandag 5 september 
verwachten we alle kinderen weer op school. 
 

 

Kalender 
  

Do. 30 juni Verslag-
/portfoliogesprekken 

Woe. 6 juli Verslag-
/portfoliogesprekken 

Woe. 13 juli Ouder-kindfeest 

Do. 14 juli Wisselmiddag 

  

 
 


