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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

 

INLOOPMIDDAG: Kom eens kijken in de klas! 
We nodigen ouders/verzorgers van harte uit op 
donderdag 10 november a.s. tussen 15.15 en 
17.00 u. Uw kind laat dan graag zien hoe we in de 
groepen werken. Er is tijd om o.a. in schriftjes en 
werkboekjes te kijken. Hoe plannen we het werk 
en met welke materialen werken we in de groep? 
Welkom! 

 
Digitale geletterdheid 
Hier een berichtje namens het leerteam Digitale 
Geletterdheid. Tijdens de Montessori kennisavond 
hebben we elkaar kunnen ontmoeten en mooie 
gesprekken gevoerd over kinderen in de digitale 
wereld.   
De missie van het leerteam is om zowel kinderen, 
ouders áls collega´s mee te nemen in deze digitale 
wereld en zorgen voor duidelijke afspraken. We 
zijn nog maar net begonnen, maar we zijn enorm 
gedreven. Hieronder een klein stukje geschreven 
door een ouder n.a.v. de kennisavond.   
`Zelf voelde ik die avond heel sterk de 
verbondenheid. Docenten, ouders, we weten 
misschien niet direct hoe, maar we willen het zo 
graag goed doen voor onze jongens en meiden. `  
We hebben als school op onze eigen manier 
meegedaan aan de ´WEEK VAN DE 
MEDIAWIJSHEID`. Het thema is sociaal gedrag 

online. Wij hebben hier aandacht aan besteed 
door ons internetprotocol met de kinderen door 
te nemen en zelfs te laten ondertekenen. Ook 
hebben ze zelfs door middel van Minecraft 
geleerd over veilig gedrag online. Op de website 
staan een hele hoop tips rondom dit 
onderwerp. https://www.weekvandemediawijshei
d.nl/ 
We zullen in de oudermemo vaker updates geven 
rondom dit onderwerp. Verwacht leuke-leerzame 
sites of apps of interessante stukken rondom 
digitale geletterdheid. De powerpoint inclusief 
bijlage zal binnenkort online te vinden zijn. In de 
komende oudermemo zal duidelijk worden waar 
ze te vinden zullen zijn.   

Leerteam Digitale Geletterdheid 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag MR 
Wij als MR brengen je graag op de hoogte van ons 
jaarverslag (zie bijlage). In dit document doen wij 
schriftelijk verslag van onze werkzaamheden in 
het schooljaar 2021-2022. In dit verslag kun je 
onder andere lezen wat de samenstelling van de 
MR was, welke onderwerpen aan bod zijn 
gekomen en welke andere zaken besproken zijn. 
  
Mocht je vragen of opmerkingen hebben bij dit 
stuk, of ons willen spreken over andere zaken dan 
nodigen we je van harte uit dit te doen. Je kunt 
ons bereiken via bsdeelzenmr@xpectprimair.nl. 
Omdat wij tenslotte alle ouders en het team 
vertegenwoordigen moedigen wij input aan. 
Spreek ons aan of woon eens een vergadering bij. 
De MR staat hier altijd voor open. 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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Basketbal Vakantietoernooi  
Heb jij zin om op vrijdag 6 januari a.s. de dag 
sportief en gezellig door te brengen met je klas- en 
schoolgenoten? Geef je dan op voor het 
Vakantietoernooi Basketbal!  
Wie:     Kinderen uit groep 3 t/m 8  
             -Groep 3-4 Clinic  
             -Groep 5 t/m 8 toernooi                             
Wanneer:  -Vrijdag 6 januari 2023  
Waar:         -Sporthal Drieburcht  
  
Teams  
Een 3-tal team bestaat uit: 3 spelers en een aantal 
wisselspelers. Er wordt gespeeld op een klein 
veldje.  
Categorieën;   
-Groep 5/6 (jongens en meisjes gemengd)  
-Groep 7/8 (jongens en meisjes gemengd)  
Jongere kinderen mogen meespelen in een hogere 
groep. Andersom mag dit niet.  
   
Begeleiders/coaches gevraagd!  
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de 
begeleider wordt verwacht dat hij/zij:  

• 18 jaar of ouder is én de verantwoording 
kan dragen voor het team;  

• Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes 
naar anderen gedragen, zowel in de zaal 
als daarbuiten;  

• Er voor zorgt dat het team op tijd klaar 
staat voor de volgende wedstrijd;  

• Tijdens de wedstrijd de kinderen op een 
positieve manier aanmoedigt.  

  
Doe je mee?  
Geef je dan op door het inschrijfformulier in te 
vullen. Klik op deze link voor het 
inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met 13 
november, 23.59u. Daarna is inschrijven helaas 
niet meer mogelijk.  
De kosten voor deelname bedragen €3,50. Dit 
bedrag graag na inschrijving, gepast in een 
envelop voorzien van de naam/namen van de 
deelnemer(s) in de blauwe locker met de sticker 
“VAKANTIETOERNOOIEN” stoppen a.u.b. Deze 
locker is te vinden op de begane grond bij de lift. 

 
Eerste Communie 2023 
Op weg naar de eerste communie 2023 biedt 
parochie De Goede Herder (Goirle en Tilburg ten 
zuiden van de spoorlijn) drie voorbereidingsroutes 
aan. Ouders kunnen kiezen aan welke route hun 
kind deelneemt en in welke kerk het kind de 
eerste communie ontvangt. Meer informatie is te 
vinden op https://parochiedegoedeherder.nl/ik-
wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-
communie/ 
 

Kalender 
 

  

Do. 10 nov. Inloopmiddag van 
15.15 u tot 17.00 u 

  

Woe. 16 nov. ALV Algemene Leden 
Vergadering 
Oudervereniging 

  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMg2hRJV79oFKtEObYpGPoLdUQ0xaNTZWVjg4TEhVVlQwQjBGWUpOMzdWWS4u
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-communie/

