
  Nummer 3                        

  06 oktober 2022 
   

 

 

Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

Vanuit de directie: 

Vandaag start de Kinderboekenweek met als 
thema “GI-GA-GROEN”. Gedurende de 
aankomende twee weken zullen er rondom dit 
thema in de groepen allerlei activiteiten 
plaatsvinden. Naast leesbevordering past het 
thema ook goed in onze schoolontwikkeling 
betreffende duurzaamheid (groen). Afgelopen 
woensdag was “de dag van de leerkracht” waar 
we door onze organisatie (Xpect Primair), samen 
met de andere 25 scholen, getrakteerd werden op 
een mooi educatief programma. Een van de 
onderdelen was een presentatie door Paul Smit 
(filosoof & cabaretier) die ons heeft meegenomen 
in de processen binnen organisaties en waarbij hij 
inhaakte op thema’s als samenwerking, innovatie, 
beïnvloeding & verandering. Paul studeerde af op 
‘de evolutie van het menselijk bewustzijn’ en 
schreef meerdere boeken over filosofie, 
psychologie en neurowetenschap. 

Vorige week is voor een aantal van onze nieuwe 
leerkrachten de montessori-opleiding gestart. Een 
tweejarige opleiding om via de opleiding  
Basisbekwaam uiteindelijk het examen 
Vakbekwaam te behalen. Een belangrijke peiler 
om zo als school in ontwikkeling te blijven op het 
gebied van het montessorionderwijs. We wensen 
alle deelnemers veel succes! 

Woensdag 19 oktober a.s. vindt onze jaarlijkse 
sportdag plaats. We hopen op mooi weer en ook 
weer op voldoende hulpouders. Leest u de info 
over de sportdag verder in deze memo goed door? 

En … we zijn zeer verheugd dat zoveel ouders/ 
verzorgers zich voor de kennisavond van dinsdag 
18 oktober a.s. hebben aangemeld! We vinden het 
fantastisch om u te kunnen informeren over het 
montessorionderwijs en onze passie en 
enthousiasme daarvoor met u te kunnen delen. 
De voorbereidingen zijn in volle gang.  Alvast een 
goed weekend gewenst,   Bas Evers 

 

!Belangrijke info sportdag! 
 
Groepen 3 t/m 8 bij Atletiekvereniging Attila 
Op woensdag 19 oktober wordt de jaarlijkse 
sportdag voor de groepen 3 t/m 8 gehouden bij 
atletiekvereniging Attila (Bernard Leenestraat 
48 www.av-attila.nl)  
Leest u onderstaande informatie goed door!  
- De kinderen worden tussen 8.30u en 8.50u bij 
Attila verwacht. Zij melden zich daar eerst bij hun 
eigen groepsleerkracht en zullen daarna 
aansluiten bij de warming-up.  
- De sportdag eindigt om 12.15u. Vanaf dat 
moment kunt u uw kind(eren) ophalen bij Attila.   
 

Voor kinderen die naar de BSO moeten na de 
sportdag wordt vervoer geregeld terug naar 
school. Maakt uw zoon of dochter woensdag 19 
oktober gebruik van de BSO, stuur dan een e-mail 
naar annemiek.wesselingh@xpectprimair.nl  
met de volgende info:  
 

-Naam van uw zoon/dochter  
-Klas van uw zoon/dochter  
-Leerkracht(en) van uw zoon/dochter  
-Maakt uw zoon/dochter 's ochtends en/of 's 
middags gebruik van de BSO?  
-Naar welke BSO gaat uw zoon/dochter?  
Let op! Alléén kinderen die naar de BSO 
moeten, worden naar school teruggebracht.  

 

http://www.av-attila.nl/
mailto:annemiek.wesselingh@xpectprimair.nl


- Mocht u ergens op de dag tijd vinden om langs te 
komen bij Attila, dan bent u natuurlijk van harte 
welkom om de kinderen aan te moedigen!   
Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen 
aan de werkgroep (Betty, 
Anouk, Annemiek, Koen, Peter, Bil en Stefan).  
 

Sportdag groepen 1/2 op school  
Op woensdag 19 oktober organiseren we ook een 
sportdag voor de leerlingen van de groepen 1/2. 
Deze kinderen gaan met hun eigen klas sporten op 
verschillende plaatsen in en rond de school. We 
maken gebruik van de 2 speelzalen die worden 
ingericht, de buiten speelplaats wordt een 
verkeersplein en een dierenbos en er zullen 
bewegingslessen op muziek gegeven worden.  
Wij hebben er zin in! Wil je meehelpen? Graag! 
Neem contact op met de leerkracht van je 
kind. Alleen bij erg slecht weer zal het niet 
doorgaan. We verwachten de kleuters op de 
normale schooltijden op school in gemakkelijk 
zittende kleding en schoeisel. En geeft u hen de 
gebruikelijke portie fruit en drinken mee?  

 
Warandeloop 2022 

Op zondag 27 november gaat 
de Warandeloop weer plaatsvinden! Alle kinderen 
uit groep 1 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen 
tijdens de scholieren cross in Stadsbos 013 (Oude 
Warande). Uw kind rent met leeftijdsgenoten een 
hardloopwedstrijd. Deelname is gratis als je 
inschrijft via school!  

 
Groep 1-2: Scholieren cross inclusief ouders - 
Ouders mogen mee rennen! 
Afstand: 560 meter. 
Groep 3-4: Scholieren cross. 
Afstand 560 meter 
Groep 5 t/m 8: Scholieren cross 
Afstand 1120 meter 
 
Kijk voor meer informatie op: Kinderstad Sport 
BSO Scholierencross zondag - Warandeloop 
Inschrijven voor dit mooie evenement kan door 
het digitale inschrijfformulier in te vullen. U vindt 
dit formulier door op deze link te klikken.  
Inschrijven via school kan tot uiterlijk 20 oktober, 
23.59u! Daarna kunt u alléén nog via de website 
van de Warandeloop inschrijven en is deelname 
niet gratis. 
 
Clinics Warandeloop 
Wil jij ook goed voorbereid aan de Warandeloop 
meedoen? Kom dan naar de Clinics bij 
atletiekvereniging Attila. Je krijgt training van 
atletiektrainers zodat je harder kunt lopen en het 
ook beter vol kunt houden. Ook deze clinics zijn 
helemaal gratis als je inschrijft via school. 
De Clinics worden georganiseerd op: 
- woensdag 9 november op de baan van 16.30 tot 
17.30 uur 
- woensdag 16 november op de baan van 16.30 
tot 17.30 uur. 
- woensdag 23 november in het bos, op het 
parcours (locatie van de Warandeloop) aanvang 
16.00 uur tot circa 17.00 uur. 
Inschrijven voor de gratis clinics kan door op deze 
link te klikken en het digitale inschrijfformulier in 
te vullen. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober, 
23.59u! 
 

https://warandeloop.nl/scholierenloop/
https://warandeloop.nl/scholierenloop/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMg2hRJV79oFKtEObYpGPoLdUQUcxQTlEMjUyWDRZSDFSRVNHQTAzSFZBRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMg2hRJV79oFKtEObYpGPoLdUQTZHVDA3QVVaVUQ2MzlNNVkyTUlIWldYNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMg2hRJV79oFKtEObYpGPoLdUQTZHVDA3QVVaVUQ2MzlNNVkyTUlIWldYNC4u


Sparen voor de schoolbibliotheek   
Het is weer KINDERBOEKENWEEK! Net zoals vorig 
jaar is er weer een boekenspaaractie bij 
boekhandel Gianotten Mutsaers. Als je in de 
Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij 
Gianotten Mutsaers kun je sparen voor je eigen 
school. Vorig schooljaar was deze actie zeer 
succesvol en hopelijk dit jaar weer.   
Hoe kun je meedoen?  

• Ouders en/of kinderen kopen tussen 5 en 
16 oktober een of meer kinderboeken bij 
Gianotten Mutsaers in Tilburg. Je krijgt 
dan natuurlijk het 
Kinderboekenweekgeschenk cadeau!   

• Je levert de kassabonnen in bij de eigen 
leerkracht. De bonnen worden dan 
verzameld en dan gaan we bekijken welke 
boeken we dit schooljaar kunnen 
uitzoeken. De school mag maar liefst 20% 
van het totale bedrag aan ingeleverde 
kassabonnen besteden. Een geweldige 
actie!   

Natuurlijk zijn er enkele voorwaarden aan 
verbonden:  
• De actie geldt alleen bij aankoop van 
kinderboeken. 
• Er mag maximaal 150,- op de kassabon staan. 
• Aankopen online tellen niet mee.   
 
 
Hopelijk mogen we dit schooljaar weer een mooie 
aanvulling doen voor onze boekencollectie in de 
school.   

  Kalender 
  

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 

Dinsdag 18 oktober Montessori 
kennisavond 

Woensdag 19 
oktober 

Sportdag! (zie info 
elders in deze 
MeMo) 

Vrijdag 21 oktober Viering 1 

Vrijdag 21 oktober 15.00 u START 
HERFSTVAKANTIE 

Ma. 24 okt. t/m vrij. 
28 okt. 

HERFSTVAKANTIE 

Maandag 31 oktober STUDIEDAG, alle 
leerlingen vrij 

  

 


