
  Nummer 11                        

  09 februari 2022 
   

 

 

Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

Reminder:  
Morgen, vrijdag 10 febr.:  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) 

 

Ja ja, ik voel het al! Het wordt weer carnaval! 

Op vrijdagochtend 17 februari vieren we carnaval 
op de Elzen. 

Er zijn een paar zaken handig voor u om te weten: 

- Op vrijdag 17 februari start vanaf de Elzen weer 
een optocht door de groepen 3 t/m 8.  

- De route en het thema van onze optocht kunt u 
zien in de flyer in de bijlage bij deze memo. De 
start zal zijn vanuit de Kloostertuin de 
Dionysiusstraat in, Boomstraat, Wilgenstraat en 
dan de Kastanjestraat, naar rechts door de 
Eikstraat, Prunusstraat, Boomstraat, en door de 
Elzenstraat terug. Zie ook→ plattegrondje.  

- Wij hopen dat u in grote getalen komt kijken. Dat 
is leuk voor de kinderen die hard gewerkt hebben 
om er iets leuks van te maken! 

- De optocht zal beginnen rond 8.45 tot ongeveer 
9.45 u. Bij slecht weer is er een binnenprogramma 
en gaat de optocht niet door. 

Er mag op deze carnavalsochtend ongelooflijk veel 
wèl, maar… 

- Kinderen mogen geen wapens (of attributen die 
op wapens lijken) meebrengen naar school. 

- Kinderen mogen geen confetti of spuitbussen 
meebrengen 

- Kinderen (en hulpouders) mogen wel verkleed 
naar school komen en serpentines meebrengen. 

- Kinderen nemen gewoon hun fruit en drinken 
mee deze ochtend. 

-De kinderen zijn op 17 februari om 12:00 uur uit!  

We hebben er zin in! Aláááááf! Team De Elzen 

Schrijf je in voor de verslaggesprekken! 

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  
*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 worden op maandag 27 
februari met de leerlingen meegegeven. 



 
Vogelproject groep 7/8B 
Afgelopen twee weken heeft groep 7/8B een 
vogelproject uitgevoerd. De kinderen hebben in 
deze periode geleerd welke de meest 
voorkomende vogels in de wijk zijn en hoe ze eruit 
zien. Deze kennis konden ze goed gebruiken 
tijdens de Nationale Tuinvogeltelling waaraan de 
groep heeft deelgenomen. In groepjes gingen de 
kinderen uiteen en op een speciaal 
observatieformulier noteerden ze alle vogels die 
ze in de wijk zagen. Onder andere dertien putters 
zorgden voor een kleurrijke verrassing. Vervolgens 
hebben we met z’n allen een uitstapje naar 
Makerij Diessen gemaakt. De ene week brachten 
de rij-ouders – waarvoor dank – groep 7 en de 
andere week groep 8 naar deze werkplaats in 

Diessen. Daar hebben we nestkastjes gemaakt. 
Deze hangen nu in alle tuinen en het observeren 
kan beginnen. Wanneer de zon weer een beetje 
meer gaat schijnen is het de bedoeling dat we ook 
nog een insectenhotel gaan maken. Laat het 
voorjaar maar komen! 
 
Ontdekstation met 5/6A  
Wij zijn naar het ontdekstation geweest en we 
hebben daar een verhaal gemaakt met heel veel 
verschillende  materialen zoals: blokken, lego, 
kralen, karton en nog veel meer spullen. We zaten 
in een hele grote kamer met allerlei spullen en je 
kon zelfs je eigen lampje maken. Ik zelf vond het 
daar heel leuk. We werden in groepjes verdeeld en 
iedereen had een eigen taak. We moesten een 
verhaal maken over een reptiel. We waren in 
groepjes van 3 en 4 verdeeld en mochten alles zelf 
bedenken. Daarna hebben we het aan elkaar laten 
zien. Het was heel leuk en leerzaam!   

 

Vakantietoernooi VOETBAL 

Heb jij zin om in de meivakantie een dag sportief 
en gezellig door te brengen met je klas- en 
schoolgenoten? Geef je dan op voor het 
Vakantietoernooi Voetbal!  

Wie?   Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
Wanneer? Dinsdag 2 mei of woensdag 3 mei 
Waar?  OVC’26, SV Reeshof en VV Zigo 

Doe je mee? Geef je dan op, dan kan tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart. → Zie bijlage. 



 

Vooraankondiging: OPEN DAG woe. 8 maart!  
Op woensdag 8 maart a.s. zetten wij, net als 
alle andere montessoribasisscholen in 
Nederland, de schoolpoorten open voor 
geïnteresseerde ‘nieuwe’ gezinnen. Kent u 
een gezin dat op zoek is naar een passende 
basisschool voor de kinderen? Iedereen is van 
harte uitgenodigd! Zegt het voort, zegt het 
voort!  
Aanmelden voor deze open dag is niet nodig, 
de poorten staan open van 9.00 tot 12.00 
uur. Welkom allemaal! 

 

 
 
 
 
 

Kalender 
  

Morgen, vrijdag 10 
febr.  

STUDIEDAG, alle 
leerlingen zijn vrij 

Vanaf 8 febr.: 
gezinnen met méér 
dan 3 kinderen 
Vanaf 13 febr.: 
Gezinnen met 1 of 2 
kinderen   

 Inschrijving 
verslaggesprekken 
Groepen 2 t/m 7 

Vrijdag 17 febr. Sluiting inschrijving 
verslaggesprekken 

Vrijdagochtend 17 
febr. 8.30 – 12.00 u 

Carnaval op school, 
Optocht door de wijk 
(ca. 8.45 u tot 9.45 u) 

Vrijdag 17 febr. 
12.00 u 

Middag vrij, start 
carnavalsvakantie 

Ma. 20 t/m vrij. 24 
febr. 

Carnavals-
/voorjaarsvakantie 

Ma. 27 februari Portfolio’s/verslagen 
gaan mee, groepen 2 
t/m 7 

Ma. 27 februari  Vergadering MR 

Woe. 1 maart  Verslaggesprekken 

Ma. 6 maart Verslaggesprekken 

  

 
 
 
 
 


