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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

Wat een sneeuwpret hadden we vorige week, 
lekker even met elkaar sneeuwballen gooien, 
sneeuwpoppen maken. Jammer dat dit maar 1 dag 
is geweest, maar dit was dan ook wel een hele 
gezellige dag. Inmiddels zijn de afgelopen dagen 
ook de CITO-toetsen afgenomen bij de kinderen. 
Het cito-leerlingvolgsysteem heeft een 
diagnosticerende functie. Naast onze eigen 
observaties, registraties, lesjes e.d. geeft de uitslag 
van een cito-toets ons ook de informatie waar het 
kind de aankomende periode nog aan kan werken 
in zijn/haar ontwikkeling. De uitslagen komen in 
de portfoliomappen van het kind die na de 
carnavalsvakantie wordt meegeven, ter inzage en 
bespreking door school, kind en ouder. Voor deze 
portfoliogesprekken ontvangt u tijdig bericht om u 
hiervoor in te schrijven (zie verderop in deze 
MeMo). 

Deze week vierden de leerkrachten uit de groepen 
1/2 hun juffenfeest. Alle kinderen, maar ook de 
juffen, hebben er een gezellig feestje van gemaakt. 
Voor de leerlingen uit de groepen 8 breekt een 
spannende tijd aan. Het boek “basisschool” is 
bijna gesloten en binnenkort gaat er een nieuw 
boek open, namelijk het “Voortgezet Onderwijs”. 
Deze maand krijgen de kinderen hun definitief 
advies voor het vervolgonderwijs vanuit de 
basisschool. Deze adviesgesprekken worden 
gehouden door de leerkracht van groep 8 die  
ouders en kind hiervoor uitnodigen. Daarnaast 
gaan de kids met hun ouders kijken op de open-
avonden/-dagen van de verschillende VO-scholen 
en maken daaruit dan een definitieve keuze voor 
de “nieuwe” school. Ik wens alle kinderen, maar 
ook de ouders, veel succes toe met deze stap “op 
weg naar het Voortgezet Onderwijs”. 

Heel fijn weekend, mede namens mijn collega’s, 

Bas Evers  

 

 

Verslaggesprekken in aantocht! 

Het lijkt nog ver weg, maar direct na de 
carnavalsvakantie, op woensdag 1 maart en 
maandag 6 maart, vinden de verslaggesprekken 
plaats voor leerlingen van de groepen 2 t/m 7. 

Inroosteren gesprek (pak je agenda en noteer): 
*De (voor-)inschrijfmogelijkheid voor ouders met 
meer dan 3 leerlingen op onze school is 
opengezet vanaf: woensdag 8 februari 8.00 uur 
 
*De inschrijfmogelijkheid voor ouders met 1 of 2 
leerlingen op onze school is opengezet vanaf: 
maandag 13 februari 8.00 uur 
 
*De inschrijfmogelijkheid voor alle ouders sluit 
op: vrijdag 17 februari 18.00 uur  
 
De gespreksplanner is bereikbaar via de 
Basisschoolapp (ga in de app linksboven in het 
scherm naar 'Menu-items' - kies 'Plan Gesprek'- en 
log in).  
De portfolio's/verslagen worden op maandag 27 
februari aan de leerlingen meegegeven. 
 

Studiedag 
Op vrijdag 10 februari a.s. staat een studiedag 
gepland voor het team. Alle leerlingen zijn vrij op 
vrijdag 10 februari! (zie ook op de jaarkalender) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Week 6 = Warmetruienweek! 
Elk jaar doen honderdduizenden Nederlanders 
mee aan Warmetruiendag onder het motto 
'verwarm jezelf, niet de wereld'. Want als iedereen 
één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, 
bespaart dat 1 megaton CO2. En wist je dat we 

allemaal samen op één dag het 
jaarverbruik van drie 
Waddeneilanden besparen? 
Kortom: samen hebben we 
impact, en dát is waar we met 
Warmetruiendag voor gaan. 
Dus zetten wij op De Elzen ook 
de verwarming lager en trekken 
wij een extra warme trui aan. 
Maar omdat Warmetruiendag 

valt op een studiedag, hebben wij besloten om in 
de week van 6 tot en met 9 februari op ludieke 
wijze aandacht te vragen voor het klimaat. Een  
 
Warmetruienweek, waarin we iedere dag een 
andere trui uit de kast mogen halen. 
Maandag: oma’s favoriete (zelf)gebreide 
kriebeltrui. Hij prikt en hij 
jeukt en hij pluist en hij 
kriebelt. 
Dinsdag: helemaal hot in je 
Hoodie. Trek je favoriete 
capuchontrui aan (tot over je 
oren!). 
Woensdag: verlate 
kersttruiendag. Het is toch 
zonde om je kersttrui maar 
één keer per jaar te dragen?! 
Donderdag: Purrrfect. Die heerlijk zachte 
lievelingstrui waar je eigenlijk in zou willen blijven 
wonen… 

 
 

 

Warmetruiendag: Mocht je geen trui hebben die 
voldoet aan de ‘eisen’? Geen probleem, de week 
is bedoeld om aandacht te vragen voor het 
klimaat, niet om ouders op kosten te jagen. 
Meedoen mag, maar hoeft niet! Zorg wel dat je 
warm bent aangekleed, want de verwarming gaat 
écht naar beneden! 

 

Verschoningskleding onderbouw 
Het komt regelmatig voor dat er kleine 
"ongelukjes" gebeuren bij leerlingen. Hiervoor 
hebben wij reservekleding op school. Maar onze 
voorraad is erg beperkt , we merken ook dat we 
niet alle kleding na gebruik terugkrijgen. Wie kan 
ons helpen om de voorraad reservekleding aan te 
vullen?  
We zijn blij met meisjesonderbroeken, 
jongensonderbroeken en (jogging)-broeken voor 
jongens en meisjes maat 110, 116, 122. In te 
leveren bij de leerkrachten van de groepen 1/2. 
Alvast bedankt! 

 

Breakdance! 
Afgelopen maandag kregen de groepen 7/8 
breakdanceles van een docent van dansschool 
Forza Danza. Breakdanceleraar Alfonso leerde de 



leerlingen de basispasjes van het breakdancen 
aan. Daarna werden er zelfs nog echte breakdance 
battles gehouden! Na schooltijd was er de 
mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 5 
t/m 8 om nog een extra uurtje te komen 
breakdancen.  
Aanstaande maandag komt Alfonso nog een keer 
tijdens de gymlessen én na schooltijd. Alle 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn dan weer 
welkom van 15.10u tot 16.00u. 
Deze lessen worden in het kader van Sport Na 
School aangeboden door het Sportbedrijf van de 
Gemeente Tilburg. Wil je meer weten over de 
programma's die door het Sportbedrijf worden 
georganiseerd? Neem dan een kijkje 
op www.sportintilburg.nl  
Ben je benieuwd wat Forza Danza allemaal te 
bieden heeft? Of wil je misschien een proefles 
nemen? Kijk dan op Dansschool Forza Danza | 
danslessen in Tilburg en Den Bosch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kalender 
 

  

Vrijdag 3 febr. Viering nr. 4 

Maandag 6 febr. e.v. 
(week 6) 

Warmetruienweek 

Woensdag 8 febr. Start voorinschrijving 
voor 
verslaggesprekken 
(gezinnen met méér 
dan 2 kinderen) 

Vrijdag 10 febr.  STUDIEDAG, alle 
leerlingen vrij 

Maandag 13 febr. Start inschrijving 
verslaggesprekken 

Vrijdag 17 febr.  Sluiting inschrijving 
verslaggesprekken 

  

 

http://www.sportintilburg.nl/
https://www.dansschoolforzadanza.nl/
https://www.dansschoolforzadanza.nl/

