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KERSTEDITIE! Het laatste nieuws van  
Montessoribasisschool De Elzen! 

 

Directie:  

Sinterklaas heeft ook dit jaar weer een bezoekje 
gebracht aan onze school. De werkgroep had 
wederom gekozen om Sinterklaas te ontvangen in 
de Kloostertuin. Ik realiseer me wat een mooie 
tuin we bij onze school hebben. Alle kinderen, 
collega’s en belangstellende ouders stonden Sint 
en de pieten daar op te wachten. Sint was de 
hoofdpiet even kwijt, maar die bleek in de 
papiercontainer te zijn gevallen… Ik wil iedereen 
bedanken voor het organiseren van dit gezellige 
kinderfeest. Ook bedank ik iedereen die 
meegeholpen heeft om de school in één dag om 
te toveren van Sint naar Kerst. De school ziet er 
weer zeer sfeervol uit! 

Volgende week, de laatste schoolweek van 2022, 
zal vooral in het teken staan van Kerst. Op 
donderdag 22 december zijn de kinderen om 
12.00 uur vrij en worden ze om 17.00 uur weer op 
school verwacht om samen met elkaar een fijne 
kerstviering te vieren. Op vrijdagmiddag (23 
december) kunnen we om 12.00 uur met z’n allen 
gaan genieten van de kerstvakantie. 

Ik wens jullie allemaal een mooie, sfeervolle week 
toe. En fijne feestdagen!  

Bas Evers, directeur  
Montessoribasisschool de Elzen 

 
KERSTVIERING donderdag 22 december! 
De leerlingen zijn op 22 december om 12.00u uit 
en worden ’s avonds 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. 

Zoals eerder vermeld in de vorige MEMO is het de 
bedoeling dat alle kinderen een hapje klaarmaken. 
Sinds deze week hangen de kerstballen 
(onderbouw/middenbouw 1 t/m 4) en 
intekenlijsten (tussenbouw/bovenbouw 5 t/m 8) 
in de klas, hierop kan ieder kind aangeven wat het 
gaat meenemen. 
Ieder kind mag maximaal 8 à 10 hapjes maken, 
dan hebben we er meer dan genoeg. 
Mocht je zoon of dochter een allergie hebben, 
neem dan zelf voldoende eten 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. 
De hapjes mogen ’s avonds meegebracht worden, 
zodat ze vers zijn. Het is fijn als de hapjes al op een 
schaal of bord liggen en eventueel warm zijn, 
zodat ze meteen een plekje kunnen krijgen op de 
buffettafel. 

De kinderen hebben een bord, beker, bestek, 
bakje nodig. 
Dit het liefst ’s ochtends meenemen (goed 
voorzien van naam!), zodat de tafels al gedekt 
kunnen worden. 

Tijdens de kerstviering trakteert de ouderraad de 
ouders op een bekertje warme chocolademelk of 
glühwein, terwijl de kinderen dineren. 
Alvast fijne feestdagen! 



Goede doelenactie Tilburgse Speelgoedbank 
(Het Vierde Geschenk). 
Wat een goede start van de actie 
hebben we gehad! Er is al veel 
supergoed speelgoed gebracht 
voor de Speelgoedbank. Hier zijn 
wij, en natuurlijk alle kinderen die 
het speelgoed gaan krijgen, enorm blij mee! 
We vragen aan onze leerlingen om mooi en goed 
speelgoed (geen knuffels) dat ze hebben en zelf 
niet meer gebruiken, aan andere kinderen te 
schenken. Het speelgoed kan nog tot en met 
donderdag 22 december mee naar school 
gebracht worden. De organisatie van Het Vierde 
Geschenk heeft al enkele keren door ons 
ingezameld speelgoed opgehaald! Zij geven  het 
vervolgens aan gezinnen die het speelgoed 
kunnen gebruiken. Doe je mee? Het is niet nodig 
om het speelgoed in te pakken. Alvast bedankt! 

 
Moestuin 
Op woensdag 23 november en 7 december zijn  
kinderen uit de groepen 3/4 en 5/6 samen met 
Richard (vader van Tess uit groep 7/8) begonnen 
met werken in de moestuin van de kloostertuin. Ze 
hebben het onkruid gewied en er zijn bloembollen 
gepland. Dit was erg leuk en we hopen nog veel 

meer kinderen te 
mogen ontvangen om 
te helpen in het 
voorjaar. We willen 
graag alle groepen 
hierbij betrekken. 
Voor nu is het even 
een winterstop. 
Bedankt Richard voor 
de prettige 
samenwerking! 

 

 
Brunchen met Praktijkrijk 
Op vrijdag 9 december jl. hebben we met de 
kinderen van Praktijkrijk gasten mogen ontvangen 
voor een overheerlijke zelfgemaakte brunch. De 
kinderen hebben samen gezorgd voor een 
voorgerecht, een soepje, twee hartige taarten en 
een toetje. We hadden een 16-tal gasten aan 
tafel. Wat was het een spannende en tegelijkertijd 
mooie activiteit. Glunderende, trotse kinderen en 
minstens zo trotse ouders, opa's, oma's en andere 
familieleden. Het klaarmaken van de gerechten 
was een avontuur, het laten genieten van de 
gasten een feestje. Wij zijn als Praktijkrijk 
begeleidsters erg trots op onze kanjers. 
Op 16 december mogen we nog een groep aan 
tafel ontvangen. Nu al zin in!  

 

Succesvolle boekenactie!  
Ook dit jaar heeft de boekenactie tijdens de 
Kinderboekenweek weer een mooi bedrag 
opgeleverd om onze schoolboeken mee aan te 
vullen. Er is voor een totaalbedrag van zo'n  
€ 1000,= aan bonnen ingeleverd! Dit jaar gaan we 
de opbrengst besteden aan de kinderen met 
dyslexie. Dyslexie is een leerstoornis die de  



 
vaardigheden bij lezen, spellen en schrijven  
beïnvloedt. Wij gaan voor deze kinderen, voor 20% 
van het bedrag, boeken uitzoeken, zodat ook deze 
kinderen toch op een fijne manier kunnen lezen in 
de klas. Dank aan iedereen die kassabonnen heeft 
ingeleverd! 
 
Gratis oefenen met Junior Einstein! 

Goed nieuws, want alle 
kinderen die lid zijn van de 
bibliotheek kunnen online 
gratis oefenen met de 
materialen van Junior 
Einstein! Dit is zéker een 
aanrader. Geschikt voor 
kinderen van alle leeftijden 

en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken 
oefenen die je moeilijk vindt of gewoon lekker 
leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden 
voor online oefenen, maar ook om materialen te 
printen of om uitleg video’s te bekijken. 
 

Het begint natuurlijk met een (gratis!) 
abonnement op de bieb. Dit is eigenlijk wel een 
must voor ieder kind te noemen. Naast het lenen 
van je favoriete boeken, tijdschriften en 
luisterboeken, worden er ook geregeld leuke 
activiteiten georganiseerd in elke bieb. Via 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/ krijg je per 
leeftijdscategorie tips voor leesboeken. Ook vind 
je hier ‘voorleesfilmpjes’, heel geschikt voor het 
jonge kind. 

Als je lid bent van de bieb kun je, via onderstaande 
link, kiezen voor Junior Einstein. 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-
leren.html Je kunt nu inloggen met je bieb 
pasnummer en je wachtwoord van de bieb. 
Vervolgens kun je kiezen voor Junior Einstein, of 
voor andere handige sites. Heel veel succes en 
plezier met oefenen! 

 

 

Kalender 
  

Vrijdag 16 
december 

Viering 3 

Donderdag 
22 december 

12.00u: Leerlingen vrij 
16.45u: School open 
17.00u: Start Kerstviering 
19.00u: Einde Kerstviering 

Vrijdag 23 
december 

12.00u: START 
KERSTVAKANTIE 

  

 
 

Team montessoribasisschool De 
Elzen wenst iedereen 

fijne feestdagen en een gezond & 
liefdevol 2023! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-leren.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-leren.html

