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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
Directie:  

De eerste periode van het schooljaar zit erop, een 
periode waarin het wennen / socialiseren als 
groep centraal stond naast de cognitieve 
ontwikkeling. “De gouden weken” spelen daarin 
een grote rol. Naast de cognitieve/sociale 
ontwikkeling zijn dit schooljaar ook weer de 
“vieringen” gestart waarbij jullie als ouders van 
harte welkom zijn. Aankomende vrijdag 
organiseren we weer zo’n viering waarbij de 
ouders van de groepen die zich presenteren zijn 
uitgenodigd. Altijd een leuk moment om de groep 
van je kind te zien op het creatieve vlak. 

Eerder hebben we je geïnformeerd over de 
mogelijke fusie tussen de Kinderopvanggroep en 
vier onderwijsbesturen: Opmaat groep, Tangent 
en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK uit de 
Kempen. Op 20 juni jl. werd een intentieovereen-
komst getekend. De fusie zou betekenen dat de 
Kinderopvanggroep samengaat met de vier 
onderwijsbesturen en wordt opgesplitst in vier 
aparte divisies. Inmiddels is het onderzoek naar de 
mogelijke kansen en gevolgen van de fusie zo goed 
als afgerond en brengen we je graag op de hoogte 
van de stand van zaken. De intentie is na uitvoerig 
onderzoek naar mogelijkheden en kansen voor 
kinderen van 0-13 jaar omgezet naar een 
voorgenomen besluit. Het is mooi nieuws om deze 
kansrijke ontwikkeling verder uit te bouwen. Voor 
het einde van het jaar laten we u weten of dit 
voorgenomen besluit daadwerkelijk omgezet 
wordt tot een fusie en wat dit voor u, uw kind en 
de school inhoudt. Op korte termijn heeft dit geen 
grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders. Wij 
houden u op de hoogte. 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit 
van Tilburg University een aantal colleges voor 
ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de 
campus van Tilburg University laten kinderen 
kennis maken met wetenschap. De hoogleraren 
zijn inspirerende docenten die alles over het 
collegeonderwerp af weten. Woensdag 9 
november van 15.00 – 16.00 uur zijn kinderen en 

ouders van de groepen 6-7-8 uitgenodigd voor 
een college “in toga naar je werk”. Deelname is 
gratis. Meer informatie en vooraf aanmelden via: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

Ik wens iedereen alvast een fijne herfstvakantie 
toe en tot dinsdag 1 november (maandag 31 
oktober is het een studiedag voor het personeel 
en zijn de leerlingen vrij). 

Mede namens mijn collega’s, 

Bas Evers 
Directeur Montessoribasisschool de Elzen 
 

STUDIEDAG! 
Op maandag 31 oktober a.s. heeft het team een 
STUDIEDAG. De leerlingen zijn vrij. Dit betekent 
dat wij de leerlingen pas op dinsdag 1 november 
weer op school zien na de herfstvakantie. 

 

 
 
HERFSTWANDELING groepen 1/2 
In de week direct na de herfstvakantie (week 44) 
gaan de kleuters naar de bossen en de heide bij 
het Riels Hoefke. De kinderen mogen, net als 
anders, fruit en drinken meebrengen in hun 
rugtas; deze dragen ze zelf tijdens het uitje. 
 

Telkens gaan er 2 groepen richting Riel: 

Dinsdagochtend 1 nov. 
de groepen 1/2C Tanja/Lia +  1/2A Jessie/Esmee 
 
Woensdagochtend 2 nov. 
De groepen 1/2D Lia/Esmee + 1/2 E 
 Yvonne/Esther 
 
Vrijdagochtend 4 nov.  
De groepen 1/2B Lieza +  1/2F Maudy/Paula 



We hopen dat we voldoende vervoer en 
begeleiding geregeld krijgen, anders kan dit 
uitstapje helaas niet doorgaan. 

Wij wensen iedereen een fijne herfstwandeling 
toe, na een, hopelijk, gezellige herfstvakantie met 
mooi weer om naar buiten te gaan. 

Leerkrachten onderbouw 

 
De sportdag was een TOPdag! 
Gisteren, woensdag 19 oktober, stond onze 
jaarlijkse sportdag op het programma. De dag had 
een gouden randje door het herfstzonnetje, 
waardoor de geplande activiteiten allemaal door 
konden gaan. Er werd enthousiast en op een 
sportieve manier gestreden en prachtige pres-
taties werden geleverd!  
 
Groepen 1/2 vierden hun sportdag in en rond het 
schoolgebouw met allerlei spelletjes, een dans 
challenge, een actief verkeersplein en de kleuters 
konden zelfs sporten in de GROTE gymzaal! 
Groepen 3 t/m 8 waren de hele ochtend op 
locatie bij Atletiekvereniging Atilla, waar voor de  
leerlingen allerlei sport- en spelvormen uitgezet 
waren. Een hele organisatie, maar door de inzet 
van veel ouders/verzorgers verliep het allemaal 
prima.  
 
Complimenten aan de werkgroepen en een dikke 
dankjewel voor de oudervereniging en voor alle 
hulpouders. Een sportdag waar iedereen van 
genoten heeft. TOP! 
 

Montessori Kennisavond dinsdag 18-10 jl. 
Afgelopen dinsdag organiseerden wij de 
kennisavond om ouders/verzorgers te laten zien 
hoe onze leerlingen volgens de leerlijnen met het 
montessori-materiaal werken, maar ook hoe je 
met ICT / digitale geletterdheid omgaat. Veel 
ouders gaven aan dat het een interessante, maar 
ook leuke bijeenkomst was. De feedback van 
ouders en collega's wordt verzameld om te kijken 
in welke vorm en wanneer deze kennisavond weer 
terugkomt. Één ding is zeker, de kennisavond 
houden we erin! 

Reminder:  
Aanmelden broertje/zusje 2023-2024!   
We zijn al druk bezig met de organisatie van het 
vólgende schooljaar (2023-2024).   
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te 
plaatsen kleuters vragen wij alle ouders/verzorgers 
met een zoon/dochter die 4 jaar wordt tussen 
augustus 2023 t/m juli 2024, hun kind zo spoedig 
mogelijk aan te melden, het liefst vóór 15 
november a.s.  
Stuur een mail naar: bs.de.elzen@xpectprimair.nl 
met als onderwerp ‘aanmelden broertje-zusje’ 
met daarin de gegevens van je gezin en de naam 
en geboortedatum van je peuter. Via het oudste 
kind hier op school zal het aanmeldformulier 

worden meegegeven.  Bedankt!  

mailto:bs.de.elzen@xpectprimair.nl


HERFSTVAKANTIE: Knutselen, spelen en 
griezelen! 

Er zijn weer héél veel leuke activiteiten te doen in 
Wijkcentrum In de Boomtak deze herfstvakantie! 
Kom jij ook naar Superkids? 

24 oktober 10:00-13:00 
Kastanjespinnen maken, herfstbingo, kunst met 
blaadjes en pannenkoeken lunch (vanaf 3/4 jaar) 
25 oktober 10:00-12:00 Natuurbingo door de wijk 
en eikeltjes schilderen €5,- 
13:00-15:00 Naamborden (vanaf 9 jaar) €6,50 
26 oktober 
10:00-12:00 Graffiti spuiten in de Kloostertuin 
(vanaf 8 jaar) €7,50 
13:00-15:00 Kartonnen pompoenen maken, 
spookjes knutselen €5,50 
27 oktober 
10:00-12:00 Epoxy kunst maken (vanaf 8 jaar, 
jonger mag ook met ouders/verzorgers erbij) €6,- 
14:00-16:00 Schminken, verkleden en 
dansspelletjes €4,- 
29 oktober 
12:00-14:00  Halloween parcours vanaf 3 jaar (t/m 
8 wanneer andere spooktocht te spannend wordt 
gevonden hier ook welkom) €3,- 
20:00-21:30 Halloween Spooktocht in de 
Kloostertuin (bij slecht weer eventueel verplaatsen 
naar het wijkcentrum) €3,- 
31 oktober 
10:00-12:00 Vogelbollen+vogelhuisjes maken €5,- 
 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor 
één van die leuke activiteiten van Social & 
Creative Projects 013? Bel of app naar 06-
81595316 of via mail: scprojects013@gmail.com 

Kalender 
 

Vrijdag 21 okt. Viering 1 

Vrijdag 21 okt. 15.00 u Start 
herfstvakantie 

Ma. 24 okt. t/m Vrij. 
28 okt. 2022 

HERFSTVAKANTIE 

Maandag 31 okt. STUDIEDAG 
Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 1 nov. Vergadering MR 

 

mailto:scprojects013@gmail.com

