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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

 

Namens alle collega’s van De Elzen wil ik jullie 
graag een goed, succesvol, ontspannen, maar 
vooral een gezond 2023 toewensen. 
Terugkijkend op 2022 kan ik met trotsheid 
zeggen dat het voor iedereen (leerlingen, 
collega’s en ouders) een fijn jaar was. 
Iedereen, van klein tot groot, wordt 
gewaardeerd en gerespecteerd. Het 
welbevinden staat hoog op onze agenda !!! 
Ook wil ik alle ouders hartelijk danken voor 
jullie geweldige inzet tijdens de kerstviering. 
Het was fijn om te zien dat we als school dit 
soort activiteiten SAMEN kunnen vieren! 

Vooruitkijkend naar 2023 kunnen we, na de 
coronaperikelen, ons weer helemaal  
concentreren op de onderwijskundige 
ontwikkelingen waardoor we het Montessori-
concept nog beter kunnen uitdragen. 
Inmiddels zijn ook onze “nieuwe” collega’s 
gestart met de Montessori-opleiding. Ik wens 
ze hierbij heel veel succes! De aankomende 
periode zullen we ons ook richten op een 
aantal organisatorische zaken: 

· Rust/structuur: Gedurende de dag zijn we 
rustig in het gebouw en zorgen we hierdoor 
dat leerlingen op de gangen/leerpleinen 
kunnen werken aan hun ontwikkeling 

· De voorbereide omgeving, het lokaal is 
dusdanig ingericht voor het kind dat het een 
prikkelende/stimulerende leeromgeving is. 
Tevens zorgen we ervoor dat onze omgeving 
netjes is en we er samen verantwoordelijk 
voor zijn. 

“SAMEN ELKE DAG BETER WILLEN WORDEN”. 

Wij zullen u ook geregeld op de hoogte 
brengen omtrent de onderwijskundige 
ontwikkelingen op De Elzen d.m.v. de 
ontwikkelmemo.  

. Gouden Weken: deze weken is er weer extra 
aandacht in de groepen voor een veilig en 
positief groepsklimaat. In principe zijn 
natuurlijk alle weken ‘goud’, maar in deze 
geplande weken zal er schoolbreed extra 
aandacht besteed worden aan groeps-
afspraken, groepsvormende spelletjes en 
werkvormen.   

Voor de leerlingen uit de groepen 8 komt er 
weer een spannende tijd aan. De aankomende 
weken zullen zij de volgende stap in hun leven 
gaan maken d.m.v. het kiezen van een school 
voor voortgezet onderwijs. Niet alleen 
spannend voor de leerlingen, maar ook voor u 
als ouders. Ik wens u veel succes toe met het 
kiezen van een school naar keuze voor uw 
kind. 

Namens alle collega’s, alvast een fijn weekend. 

Bas Evers 



Vakantietoernooi basketbal 
Elke schoolvakantie vindt er in Tilburg een 
vakantietoernooi plaats voor basisschool-
leerlingen. Afgelopen vrijdag werd er door 
ruim 500 leerlingen van 32 basisscholen 
deelgenomen aan het vakantietoernooi 
Basketbal. Voor onze school waren 4 teams 
vertegenwoordigd en 10 kinderen uit groep 
3/4 namen deel aan de clinic gegeven door 
High Five Tilburg. Naast een beker voor de 
eerste plaats werden we ook winnaar van de 
fairplay-prijs. Een superprestatie van 
iedereen! 
 

 

Typecursus  
Vanaf woensdag 8 maart a.s. start er weer een 
typecursus op onze school door de organisatie 
De Typetuin. De cursus ‘blind leren typen met 
tien vingers’ is vooral geschikt voor leerlingen 
die in groep 6, 7 en 8 zitten. 
Dit jaar zullen de lessen plaatsvinden op 
woensdagen om 13.00 uur. De cursus gaat 
door wanneer er voldoende aanmeldingen 
zijn. Voor meer informatie over kosten, 
cursusdata etc. mail naar: www.typetuin.nl  
Of bel: 013-5220579 
 
Theatertip! 
In Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle 
staan zeer regelmatig familievoorstellingen op 

het programma, vaak al voor kinderen vanaf 
1,5 jaar! 
A.s. zondagochtend is bv. de bijzondere, 
interactieve voorstelling Stip it! te zien 
(toegangsprijs € 8,50)! 
Kijk voor meer info 
https://janvanbesouw.nl/programma#jeugd-
familie 

 
Kalender 

 

  

Donderdag 12-1 Vergadering OR 

Maandag 23-1 Vergadering MR 

Woensdag 25-1 Juffenfeest 
onderbouw gr. 1/2 
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