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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

 
Vandaag was voor veel leerlingen, collega’s en 
ouders een spannende middag. De 
“wisselmiddag” stond op het programma. 
Gedurende deze middag zitten de leerlingen voor 
de eerste keer bij elkaar als nieuwe groep voor het 
schooljaar 2022-2023. Ondanks dat het spannend 
is, uit je comfortzone moeten stappen, is het ook 
een moment om je te realiseren dat het bijna 
vakantie is en je afscheid gaat nemen van je 
klasgenoten die naar een andere groep gaan. 
Afscheid nemen is nooit leuk, maar geeft ook weer 
kansen en ruimte om nieuwe vriendschappen te 
maken en nieuwe dingen te gaan leren. Kortom: 
ook weer een moment om te groeien! 
Het schooljaar gaat zijn laatste week in en op het 
programma staan nog een wel wat gezellige 
activiteiten. Het afscheid van de leerlingen van 
groep 8 a.s. woensdag, ruilbeurs voor de groepen 
3/4 en 5/6, waterpret voor de groepen 1/2, 
schoolreisje groep 7/8, lekker buitenspelletjes 
i.v.m. het mooie weer…. Kortom een fijne, 
ontspannen week voordat de vakantie gaat 
starten. 
Ondanks dat we dit schooljaar nog de perikelen 
van het coronavirus hebben gevoeld, kunnen we 
als school terugkijken op een fijn jaar. Zeker het 
moment dat we terug gingen naar het “oude 
normaal” en we u als ouders weer in de school  
 

konden ontvangen. Ik wil nogmaals alle ouders en 
kinderen bedanken voor hun flexibiliteit 
gedurende de afgelopen periode. Ook wil ik in 
deze memo het team een compliment geven voor 
hun inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. Elke dag 
stonden zij klaar om de leerlingen fysiek of digitaal 
bij te staan in hun ontwikkeling. Ook de flexibiliteit 
om elkaars taken kortstondig over te nemen bij 
afwezigheid van een collega was bijzonder fijn om 
te ervaren. 
Nu hoop ik dat iedereen gaat genieten van een 
fijn, zonnig weekend en wens iedereen alvast een 
fijne laatste schoolweek toe van dit schooljaar. 

Bas Evers 
 
Laatste schooldag vrijdag 22 juli  
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. 

 
OuderKindFeest een groot succes! 
Gistermiddag, op woensdag 13 juli, was het feest 
op onze school voor onze leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. Er waren springkussens, 
spelletjes, een markt, ranja, je kon je laten 
schmincken… En er was superveel gezelligheid! 
Door het verkopen van muntjes is er een mooi 
bedrag opgehaald.   
De Kinderraad gaat in overleg om te kijken naar 
een goede besteding/doel. Superleuk dat jullie er 
allemaal waren! En… een groot compliment aan 
onze stagiaires die een groot deel van de 
organisatie van het OuderKindFeest hebben 
verzorgd. Top gedaan! 



Wellevendheidlessen 
Zoals u weet zijn we dit jaar op onze school gestart 
met het nieuwe vak Wellevendheid. In de 
bovenbouw hebben we het hele jaar lessen 
gegeven. Dit waren zowel psycho-fysieke lessen als 
theoretische lessen. In de lessen zijn onderwerpen 

zoals pesten, 
discriminatie, 
normen/waarden, 
grenzen 
verleggen/aangeven/re
specteren, 
verschillende 
gevoelens/emoties, 
kindermishandeling, 
etc. onder de aandacht 
gebracht. Alle 
leerlingen hebben de 

lessencyclus afgesloten met het doorslaan van een 
plankje. Dit was spannend en echt niet 
gemakkelijk! Maar we wisten dat ze het konden. 
We hebben de leerlingen het hele jaar voorbereid. 
Ze hebben geleerd zich te focussen, aandacht te 
richten op zichzelf, hun ademhaling te beheersen, 
een stevige houding aan te nemen, kracht uit een 
snelle beweging te halen, te geloven in zichzelf en 
elkaar (mentaal) te steunen. Wij hebben de lessen 
als  zeer positief ervaren en we hebben er erg veel 
zin in om volgend jaar verder te gaan met deze 
lessen, ook in andere bouwen!   

Langparkeerders op het schoolterrein 
We zien dat er verschillende kinderfietsen al lange 
tijd op ons schoolterrein achterblijven. Graag deze 
zo spoedig mogelijk ophalen/meenemen! 
De laatste schoolweek worden eventuele 
‘langparkeerders’ geschonken aan een goed doel. 

Vreemde valuta 
We zoeken voor taalwerkjes vreemde valuta. In de 
Taal doen!-kast zitten diverse opdrachten om 
brief- en muntgeld te onderzoeken.  
Gaat u dit jaar op vakantie buiten een 'Euro' land? 
En heeft u een aantal munten of briefgeld over? 
Dan zouden wij daar heel blij mee zijn! Inleveren 
mag bij de leerkracht van uw kind. Bedankt! 
 
Vakantietoernooi hockey! 

Na twee jaar afwezigheid vanwege Corona vond 
op 3 juli jl. het vakantietoernooi hockey weer 
plaats op de velden van HC Tilburg. Er deden 430 
leerlingen van 22 basisscholen mee aan dit 
toernooi en ook onze school was met 29 
deelnemers goed vertegenwoordigd. 
Al vroeg op de zondagochtend werd er voor de 
jongste deelnemers van de groepen 3 een clinic 
georganiseerd. Van onze school naam Lou Jacobs 
hieraan deel. De deelnemers gingen langs diverse 
onderdelen en maakten kennis met de 
basisvaardigheden van het hockey.  
 
Na de clinic kwamen de leerlingen van de groepen 
4 tot en met 8 in actie tijdens het hockeytoernooi. 
Elk team speelde minimaal 4 wedstrijden tegen 
een andere school. Aan het einde van de middag 
verzamelden alle teams zich op het hoofdveld, 
waar de prijsuitreiking plaatsvond. Elke poule 
kende een poulewinnaar en een Fair Play winnaar. 
Dit was het team dat de meeste 
sportiviteitspunten had behaald. Ook het publiek 
liet zich van zijn beste kant zien, er werd positief 
gecoacht langs de kant.  



Drie van onze teams vielen ook nog eens in de 
prijzen. Zo werd er twee keer de sportiviteitsprijs 
en één keer de eerste prijs in de wacht gesleept. 

Tijdens het toernooi zijn er uiteraard foto's en 
video's van onze sterren gemaakt. Mocht u deze 
willen zien klik dan op de link van uw favoriete 
team: 

Foto's team 1: 
https://bit.ly/fotos_team1 
Foto's team 2: 
https://bit.ly/fotos_team2 
Foto's team 3: 
https://bit.ly/fotos_team3 
Foto's team 4: 
https://bit.ly/fotos_team4 
 
Dit hockeytoernooi was het laatste 
Vakantietoernooi voor dit schooljaar. Na de 
zomervakantie wordt het nieuwe schooljaar 
afgetrapt met een nieuw toernooi in de 
herfstvakantie; het Vakantietoernooi Urban. We 
hopen dan ook weer veel deelnemers van onze 
school in te kunnen schrijven! 
 

Volop activiteiten voor kids In De Boomtak! 
Ook in de zomer zijn er diverse leuke activiteiten 
in Wijkcentrum In de Boomtak voor kinderen in 
alle leeftijden tegen een kleine vergoeding, 
project SUPERKIDS. Zoals b.v. brood bakken, 
verven met waterpistolen, fruitspiesjes en 
smoothies maken, buurtwandeling en spelletjes, 
schmincken… Dat wordt een leuke zomer!  
Wil je meer info? Neem contact op met Meghan 
van den Heuvel via 
Scprojects013@gmail.com , via facebook 
(@wijkcentrumindeboomtak) of via 06-81595316 
 
 
Kinderboekenfestival Knetters 
Op zondag 17 juli (a.s. zondag dus) vindt in de 
Spoorzone het kinderboekenfestival Knetters 
plaats. Er zijn voorstellingen en workshops waarbij 
je zelf gaat schrijven, 
illustreren, rappen, 
muziek maken en 
praten met schrijvers 

in het wild. Het wordt één groot leesfeest. Kom je 
ook? Alle info is te vinden op: 
www.knettersfeest.nl 
 
Zomerlezen: nieuws uit de bieb!  
Bijna zomervakantie! Voor sommige kinderen is er 
niets leuker dan lekker lezen in de zomervakantie. 
Anderen zijn blij als ze eindeloos buiten kunnen 
spelen, zwemmen of gamen. Kinderen die in de 
zomervakantie lezen, behouden hun leesniveau of 
gaan zelfs vooruit. Dus voorkom de zomer-lees-
dip! Hoe kun je samen met je kind het lezen in de 
vakantie leuk maken? Lees de tips van de 
Bibliotheek Midden-Brabant hieronder & kijk voor 
alle info op: >>> 
www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen  
Een hele fijne zomer! 

 
Kalender 

  

Dinsdag 19 juli Schoolreis 
bovenbouw 

Dinsdag 19 juli Ruilbeurs 
Middenbouw 

Woensdag 20 juli Afscheid groep 8 

Donderdag 21 juli Ruilbeurs 
Tussenbouw 

Vrijdag 22 juli 12.00 u. Leerlingen 
vrij! Start 
zomervakantie 

https://bit.ly/fotos_team1
https://bit.ly/fotos_team2
https://bit.ly/fotos_team3
https://bit.ly/fotos_team4
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Vandaag gespot op ons schoolplein… 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


