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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

 

 

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, dat 
betekent dat zevenduizend Tilburgse kinderen in 
armoede opgroeien. 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 en zelf niet meer 
gebruiken, aan andere kinderen te schenken. Ze 
kunnen het van 12 t/m 22 december mee naar 
school brengen. De organisatie van Het Vierde 
Geschenk haalt het speelgoed op en geeft het 
vervolgens aan gezinnen die het speelgoed 
kunnen gebruiken.  

Doe je mee? Het is niet nodig om het speelgoed 
in te pakken. Alvast bedankt!  

 

 
Het feest van Sinterklaas  
Aanstaande maandagochtend 5 december 
verwelkomen we Sinterklaas op onze school! 
We verwelkomen de Sint (rond 8.45u) en 
enkele Pietjes 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! 
Welkom Sinterklaasje! 
 

OP DINSDAG 6 DECEMBER HEEFT HET TEAM 
EEN STUDIEDAG. ALLE LEERLINGEN ZIJN DAN 
VRIJ VAN SCHOOL (zie ook de jaarkalender). 

 

Kerstviering donderdag 22 december a.s. 
Op donderdag 22 december is het kerstviering op 
school.  
De leerlingen zijn op deze donderdag om 12.00 u 
uit en worden ’s avonds (om 17.00 u) weer op 
school verwacht.   
Van 17.00u - 19.00u hebben we een kerstdiner in 
de klas. Om 16.45uur zullen de deuren van de 
school geopend worden voor de inloop.   
 



 

Het is de bedoeling dat alle kinderen een hapje 
klaarmaken:  
Onderbouw/middenbouw (groep 1 t/m 4) 
Er worden kerstballen opgehangen in of buiten de 
klas waarop staat aangegeven welk hapje kan 
worden gemaakt. De lijsten hangen er vanaf 
maandag 12 december. Je kunt na schooltijd met 
je zoon of dochter een kerstbal ophalen of je kunt 
het kind laten kiezen.   
Tussenbouw/bovenbouw (groepen 5 t/m 8)  
De kinderen mogen zelf intekenen op een lijst in 
de klas, hierbij is wel een verdeling zoet/hartig 
gemaakt. Ieder kind maakt 8 à 10 hapjes, dat is 
meer dan genoeg. De lijsten hangen er ook vanaf 
maandag 12 december.  
  
Mocht je zoon of dochter een allergie hebben, 
geef hem/haar dan een aangepaste hapje mee (en 
bespreek met uw kind of deze een hapje van 
anderen mag eten.) Graag de leerkracht ook op de 
hoogte brengen van afspraken met uw kind.  
 

 
Kalender 

  

Vrijdag 2 – 12 Viering 2 

Vrijdag 2 – 12 Portfolio groep 1 
gaat mee 

Maandag 5 - 12  Sinterklaas op school 

Dinsdag 6 – 12 STUDIEDAG, alle 
leerlingen zijn vrij 

Woensdag 7 – 12 Portfoliogesprekken 
groep 1-leerlingen 

Maandag 12 - 12  Vergadering MR 

Maandag 12 – 12 Start 
inzamelingsactie “Het 
Vierde Geschenk” 

  

 


