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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Vanuit de directie:  
De decembermaand staat weer voor de deur, 
altijd een maand met gezellige activiteiten. 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in 
Nederland aangekomen en veel kinderen, 
ouders en leerkrachten genieten van het 
Sinterklaasjournaal. Inmiddels heeft de 
versiergroep de school ook weer in 
Sinterklaassfeer gebracht wat zorgt voor een 
ontspannen sfeer. Op maandag 5 december 
verwelkomen we Sinterklaas op onze school. 
We kijken er met z’n allen naar uit! Als 
Sinterklaas weer terug gaat naar Spanje zullen 
we de school gaan omtoveren in de kerstsfeer. 
Kortom twee sfeervolle activiteiten.  
In deze periode willen we ook stilstaan bij een 
GOEDE DOELEN actie vanuit school. We 
hebben dit jaar gekozen voor “Het  VIERDE 
GESCHENK”. In deze nieuwsbrief leest u hier 
meer over. We hopen als school ons steentje 
te kunnen bijdragen voor de kinderen in 
Tilburg die momenteel, door omstandigheden 
ook in deze tijd, even in het zonnetje gezet 
kunnen worden.  
Graag wil ik u ook attenderen op dinsdag 6 
december. Deze dag hebben wij als team een 
studiedag met als centraal thema “Rots en 
Water” waarbij we als team een training gaan 
krijgen betreffende deze methodiek. Deze 
training past perfect bij onze ontwikkeling op 
het gebied van de sociale-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Bij ons op school 
noemen we dat vanuit de Montessori-taal de 
“wellevendheids-lessen” . Dus op 6 december 
zijn de kinderen vrij van school (zie ook op de 
jaarkalender). 
 
Wens ik iedereen een fijn weekend toe, mede 
namens mijn collega’s, 

Bas Evers 
 

 
 
Goede doelenactie Tilburgse Speelgoedbank  
(Het Vierde Geschenk).  
"Help kinderen die zelf geen speelgoed hebben."  
Armoede in Nederland staat de laatste tijd in het 
middelpunt van de belangstelling. In Tilburg leeft 
16,6 procent van de huishoudens in armoede. 
Zevenduizend Tilburgse kinderen groeien op in 
armoede. In Tilburg is het initiatief genomen om 
deze kinderen mooi en goed speelgoed te kunnen 
geven. De naam van dit initiatief is “Het Vierde 
Geschenk”.  
Hoe kun je helpen?  
We vragen aan onze leerlingen om mooi en goed 
speelgoed dat ze hebben aan andere kinderen te 
schenken. Kinderen kunnen het te schenken 
speelgoed van 12 t/m 21 december mee naar 
school brengen. Medewerkers van de organisatie 
van Het Vierde Geschenk halen het ingezamelde 
speelgoed op en geven het vervolgens aan 
gezinnen die het speelgoed kunnen gebruiken. 
Hierover zal nog nadere informatie komen. Doe je 
mee? Alvast erg bedankt voor je bijdrage! 

 
Bestellen tijdschriften 
Deze week zijn/worden de tijdschriften uitgedeeld 
waarmee u een abonnement op de Bobo, Okki, 
Wild van Freek en/of National Geographic Junior 
kunt afsluiten voor uw kind(eren). Het afsluiten 
van het abonnement kan, net als vorig jaren, via 
het bestelformulier dat aan het tijdschrift zit of via 
internet http://www.blinkshop.nl  U hoeft dus 
geen briefje af te geven op school. Het tijdschrift 
zal dan direct met de post naar uw huis verstuurd 
worden. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij 
Maartje Ooms, de remedial teacher op onze 
school: maartje.ooms@xpectprimair.nl 

 

http://www.blinkshop.nl/
maartje.ooms@xpectprimair.nl


Schoolschaatsen Tussenbouw 

'Vallen en leren opstaan', dat gebeurt bij leren, 
maar bij de gym / schaatslessen gebeurt dit 
létterlijk! Alle groepen 5/6 hebben 3x een 
schaatsles bij de Ireen Wüstbaan. Ze krijgen daar 
in kleine groepjes op niveau les van een groot 
aantal vrijwilligers. Bedankt aan alle 
rijouders/opa's/oma's die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt.  
 

Aanpassing gymrooster (vanaf ma. 28 nov!) 
Om alle kinderen gymles te geven in de 
tussenbouw (groepen 5/6) is er een wijziging in 
het rooster. De gymles wordt verplaatst naar 
donderdag. Dat betekent dat de gymdagen voor 
de groepen 5/6 de komende tijd op woensdag en 
donderdag vallen.  
 

Sinterklaas is in het land! 
Na een spannende samenloop van omstandighe-
den is Sinterklaas toch aangekomen in Nederland. 
Vanaf dit schooljaar ontvangen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 een groepscadeau van de Sint. 
Wegens financiële redenen is in overleg met de 
MR besloten om net als in groep 5 t/m 8 voortaan 
groepscadeaus aan te bieden. De groepen gaan 
gezamenlijk bedenken wat zij missen en/of 
passend vinden in hun groep en maken hiervoor 
een verlanglijstje voor de Sint. We hopen op veel 
blije gezichten op 5 december! 
 
Allergieën 
Alle kinderen verdienen iets lekkers van 
Sinterklaas. Op 24 november(schoen zetten) en 5 
december ontvangen de kinderen kruidnoten. 
Mocht uw kind een allergie hebben waardoor  

 
hij/zij de kruidnoten van Sinterklaas niet mag 
hebben, dan willen wij u vragen om twee eigen 
zakjes kruidnoten te maken en deze vóór 
donderdag 24 november af te geven aan de 
groepsleerkracht van uw kind. Zo is er voor ieder 
kind wat lekkers aanwezig. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 
Het feest van Sinterklaas  
Op maandagochtend 5 december verwelkomen 
we Sinterklaas op onze school. We verwelkomen 
de Sint (rond 8.45u) op het plein bij de 
Kloostertuin. 
Vervolgens houden 
de groepen 1 t/m 4 
hun eigen 
Sinterklaasfeest in 
de groep en 
brengen zij ook een 
bezoekje aan 
Sinterklaas. De 
groepen 5 t/m 8 
gaan een gezellige 
dag beleven met 
alle prachtige 
surprises. We gaan 
er met elkaar een fijne dag van maken! De 
informatie over de surprises hebben jullie reeds 
ontvangen middels een lootje. Welkom 
Sinterklaasje! 
 

Kalender 
  

Dinsdag 22 nov. Vergadering MR 

Donderdag 24 nov. Proef IEP gr. 8 

Vrijdag 2 dec. Viering 2 

Vrijdag 2 dec.  Portfolio groep 1 
gaat mee 

Maandag 5 dec. Sinterklaas op school 

Dinsdag 6 dec.  STUDIEDAG, alle 
leerlingen vrij 

 


