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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie: 

 De afgelopen week zijn we begonnen met de 
“startgesprekken” waar u als ouder, samen met 
uw kind, even op een ontspannen manier 
kennismaakt met de leerkracht. Als school vinden 
we deze gesprekken bijzonder waardevol. Het 
zorgt voor een goede samenwerking tussen ouder, 
school en kind. Daarnaast zijn er deze week ook de 
informatieavonden waar u meer informatie 
ontvangt over de jaargroep van uw kind. Het is fijn 
om te zien dat de collega’s, samen met de 
kinderen van hun groep, aandacht besteden aan 
het “socialiseren” van de nieuwe groep. Allerlei 
leuke groepsactiviteiten vinden er plaats naast 
natuurlijk ook het werken aan hun eigen 
ontwikkeling op de vakgebieden reken – taal – 
creatief – kosmisch. Het is weer fijn om te ervaren 
dat we goed zijn gestart. Ook wij als team hebben 
onze eerste studiedag gehad waarin we door de 
verschillende “leerteams” ( gymnastiek – digitale 
geletterdheid – montessori-visie) werden 
meegenomen in de jaardoelen van dit schooljaar, 
maar ook werden we geïnspireerd door een 
externe partij die ons van informatie voorzag 
betreffende “hechting en trauma’s”. Aankomende 
week is op woensdag 28 september de nationale 
kraanwaterdag, waar we als school ook weer 
aandacht aan besteden. We willen u vragen om 
niet alleen woensdag 28 september, maar 
gedurende het gehele schooljaar de kinderen géén 
pakjes drinken mee naar school te geven. Wens ik 
u allen een fijn weekend toe,  

Bas Evers 

 

 

Nationale Kraanwaterdag 28 september 2022 

Voldoende water drinken draagt bij aan een 
gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de 
kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in 
Nederland. Om kinderen hiervan bewust te maken 
en ze te vertellen waarom kraanwater drinken een 
gezonde en duurzame keuze is, organiseren de 
Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk de 
Nationale Kraanwaterdag. Ook dit jaar doet onze 
school weer mee met de Nationale 
Kraanwaterdag. Als gezonde school vinden wij, 
naast het eten van fruit en een gezonde lunch, het 
drinken van kraanwater belangrijk. Op woensdag 
28 september besteden we extra aandacht aan 
het belang van (kraan)water. Wij willen u vragen 
uw kind op deze dag een hervulbare drinkbeker 
mee naar school te geven. Uiteraard zien wij graag 
dat meer leerlingen elke schooldag water drinken, 
zodat alle schooldagen KRAANWATERDAG zijn.  
Helpt u mee? 

*aantal suikerklontjes per pakje drinken  
Bron: www.voedingscentrum.nl 
 

Toestemmingsverklaring privacy-voorkeuren 
In verband met de privacy-voorkeuren vragen we 
u of de verleende toestemming m.b.t. evt. gebruik 
van beeldmateriaal van uw kind nog akkoord is. U 
ontvangt daarvoor een formulier. We verzoeken u 
dit in te vullen, te ondertekenen en in te leveren 
bij de leerkracht van uw kind. Graag voor al uw 
kinderen apart een formulier invullen, zodat alle 

http://www.voedingscentrum.nl/


leerkrachten de formulieren van hun groep terug 
ontvangen. Dankjewel voor uw medewerking! 
 

 
 

Pasjes Natuurmuseum Brabant 
Deze week worden aan alle leerlingen van onze 
school weer pasjes voor het natuurmuseum 
uitgedeeld. De kinderen kunnen met dit pasje 
(graag voorzien van een pasfoto!) het komende 
schooljaar het Natuurmuseum aan de Spoorlaan 
bezoeken voor slechts 2,50 euro (normale entree 
10,50 euro). De tentoonstellingen in het 
Natuurmuseum worden regelmatig gewisseld. 
Vandaar dat een bezoek aan het natuurmuseum 
zeer zeker een leuk, leerzaam en verrassend uitje 
is voor jong en oud.  
Meer informatie? Ga naar de website: 
www.natuurmuseumbrabant.nl 
Wij wensen jullie veel museum-plezier! 

Team De Elzen 

 

Tentoonstelling thema onderwaterwereld 
De leerlingen van de groepen 1 en 2, zijn deze 
weken bezig met het thema ‘vissen en andere 

zeedieren”.  Zij hebben verschillende werkstukken 
en kunstwerkjes gemaakt in dit thema.  
In de hal bij de hoofdingang van school zijn deze 
vanaf a.s. maandag te bewonderen. Neem gerust 
een kijkje! 
 

 
 
 

Try-Out Sports voor groep 3 t/m 8-leerlingen 
Kies jouw favoriete sport !! 
Vanaf maandag 3 oktober kunnen alle kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich weer inschrijven voor Try-
Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een 
aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 
5,--. Meerdere sporten uitproberen mag! 
Flyer en website 
In de week van 26 september worden op school 
de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle 
belangrijke gegevens staan hierin vermeld. 
Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober t/m 
zondag 23 oktober 2022 via www.tryouttilburg.nl 
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een 
inschrijfbevestiging. 
“Het is natuurlijk geweldig om samen met een 
vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Ga 
samen achter de pc zitten en meld je om de beurt 
aan voor dezelfde sport(en). Je kunt meteen zien 
of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een 
andere keuze maken. Samen sporten is nóg 
leuker!” 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiejPHX1b_eAhXJmLQKHcO5CdsQjRx6BAgBEAU&url=http://tilburg.com/nieuws/natuurmuseum-brabant-beste-kidsproof-museum-van-brabant/&psig=AOvVaw3TiYit0vEGt19qGtWkISiZ&ust=1541590327450394
www.natuurmuseumbrabant.nl
www.tryouttilburg.nl


Warandeloop 2022 
Op zondag 27 november kun je deelnemen aan de 
Kinderstad Sport BSO scholierencross van de 
Warandeloop Tilburg. Als je via school inschrijft is 
deelname helemaal gratis. Wil je deelnemen aan 
de Warandeloop? Schrijf je dan in via deze link: 

Inschrijfformulier Warandeloop 

Inschrijven voor de Warandeloop kan tot uiterlijk 
30-10-2021, 23.59u. Daarna kun je alléén nog via 
de site van de Warandeloop inschrijven en is jouw 
inschrijving niet meer gratis 

Kijk voor meer informatie over de warandeloop 
op: https://warandeloop.nl/scholierenloop 
 

 

Voorstelling Pinocchio in de schouwburg 
A.s. zondag 25 september om 14:30 uur speelt 
Canti Vaganti uit Madrid de 
kindervoorstelling "Pinocchio, een waanzinnig 
verhaal" in de studiozaal van de Schouwburg 
Tilburg. Dit is de 
teaser: https://www.youtube.com/watch?v=h8jiX
LU549c 
 
Canti Vaganti bestaat uit de Nederlandse 
Kateleine en de Italiaan Bruno, die in 2020/2021 in 
Nederland woonden, en hun kinderen Olivia en 
Oscar zaten toen op De Elzen. In mei 2021 hebben 
ze voor alle klassen van onze school een optreden 
verzorgd. 
 
 
 
 

Kalender 
  

Donderdag 22 sept. Informatie-avond – 
groepen 5/6->18.30u 
groepen 1/2->19.30u 

  

Woe. 28 sept. KRAANWATERDAG 

Woe. 28 sept. Try-Out Sports: 
Officiële aftrap door 
de Wethouder Sport 
van de gemeente 
Tilburg 

  

Dinsdag 4 okt. Vergadering MR 

  

Woe. 5 okt.  STUDIEDAG, alle 
leerlingen vrij 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMg2hRJV79oFKtEObYpGPoLdUQUcxQTlEMjUyWDRZSDFSRVNHQTAzSFZBRi4u
https://warandeloop.nl/scholierenloop
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/evenementen/37410/canti-vaganti-pinocchio-6
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/evenementen/37410/canti-vaganti-pinocchio-6
https://www.youtube.com/watch?v=h8jiXLU549c
https://www.youtube.com/watch?v=h8jiXLU549c
http://www.cantivaganti.com/nl/

