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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  

Woe. 15 maart STUDIEDAG! 

Op woensdag 15 maart heeft het team een 
studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij (zie ook 
de jaarkalender).  

 
Hopelijk heeft iedereen de afgelopen week 
heerlijk kunnen genieten van de 
voorjaarsvakantie. Voor sommigen betekende dit 
er even tussenuit, voor de ander heerlijk carnaval 
vieren of gewoon lekker genieten van de vrije 
dagen. De aankomende periode staan de 
portfoliogesprekken op de agenda. Samen met u 
en uw kind voeren we dit gesprek en kijken we 
naar de ontwikkelingen en de daaruit 
voortkomende doelen voor het aankomende 
halfjaar. In de aankomende periode gaan we ons 
ook al weer richten op het nieuwe schooljaar. In 
overleg met de MR gaan we bespreken hoe de 
vakantie-/jaarplanning er voor het schooljaar 
2023-2024 gaat uitzien. Tevens bespreken we in 
de MR de aankomende formatie voor het nieuwe 
schooljaar: “Hoe gaat onze organisatie eruit zien?, 
waar liggen onze wensen/prioriteiten? ” e.d. Ook 
starten we het proces op van de 
groepssamenstellingen voor het nieuwe jaar. Voor 
ons als Montessorischool altijd een proces dat we 
zo goed mogelijk willen doorlopen en we kijken 
daarbij steeds goed naar het individuele kind. 
 
Open dag: Volgende week woensdag zullen we 
onze deuren openen voor “nieuwe ouders” die 
een kijkje willen nemen in onze school.  Mocht u 
gezinnen kennen die interesse hebben in het 
Montessorionderwijs, kunt u hen op deze Open 
Dag attenderen. 
Wens ik iedereen, mede namens de collega’s, een 
fijn weekend toe 
Vriendelijke groeten,  Bas Evers, directeur 
 

OPEN DAG woe. 8 maart!  
Op woensdag 8 maart a.s. zetten wij, net als 
andere montessoribasisscholen in Nederland, de 
schoolpoorten open voor geïnteresseerde 
‘nieuwe’ gezinnen. Kent u een gezin dat op zoek is 
naar een passende basisschool voor hun kind(-
eren)? Nodig ze uit! Iedereen is welkom. Zegt het 
voort, zegt het voort! Elk gezin ontvangt via het 
oudste kind op school een postertje om evt. voor 
uw raam te hangen. 
Aanmelden voor de open dag is niet nodig, de 
poorten staan open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Welkom allemaal! 

 

Montessoribasisschool De Elzen op 
Instagram! 
Onze school is sinds 1 maart te volgen via 
Instagram. Volg ons! 
@Montessorischool_de_elzen   



 
Waterpolo-training 
Zondag 27 februari jl. hadden 9 leerlingen van 
onze school een hele sportieve afsluiting van de 
carnavalsvakantie. In Sportcomplex Drieburcht 
kregen onze deelnemers waterpolo-training en 
gingen ze met 225 kinderen van 27 basisscholen 
de strijd aan om zo snel mogelijk te zwemmen.  
Top gedaan Elise, Maria, Otto, Saar, Robin, 
Valentina, Isabelle, Tygo en Malin! 
Speciale dank aan Edwin Beuken en Nino Rongen 
die de begeleiding van de deelnemers deze dag op 
zich hebben genomen! 
Het volgende vakantietoernooi is in de 
meivakantie. Dan kunnen de kinderen 

voetballen!⚽️ Hoe je daarvoor inschrijft lees je in 
de bijlage bij deze MeMo. 

 
Gevonden voorwerpen 
Om te voorkomen dat de 
berg gevonden voorwerpen te groot wordt, 
worden de gevonden voorwerpen elke eerste 
dinsdag van de maand opgeruimd in zakken en 
worden deze spullen naar een kledingcontainer 
voor het goede doel gebracht . Volgende week 
dinsdag 7 maart is het zover, dus zorg dat je goed 
gekeken hebt tussen de spullen. 

Typeles gaat van start! Vol = vol 
Zoals eerder al aangegeven zal per woensdag 8 
maart a.s. een typecursus starten door de firma 
De Typetuin. De cursus is bestemd voor leerlingen 
van de groepen 6 t/m 8 en vindt plaats op een 
aantal woensdagmiddagen van 13.00 tot 14.00 
uur. Locatie: onze school. We hebben begrepen 
dat er nog enkele plaatsen vrij zijn. Meer 
informatie vind je via www.typetuin.nl 

 
Lentedisco met diner 
Op vrijdag 10 maart a.s. is er een speciale 
kinderdisco georganiseerd in wijkcentrum In 
de Boomtak. Ben je tussen de 6 en 12 jaar 
oud? Dan kun je meedoen! De bijdrage is Euro 
3,50 per kind, incl. diner en 1 consumptiebon. 
Aanvang 18.30 u (tot 21.00 u.)  
Alleen disco is vanaf 19.30 u. 
Let op: vooraf aanmelden vóór 6 maart is 
verplicht via scprojects013@gmail.com of via 
app: 06-81595316 
 

Kalender 
  

Ma. 6 maart  Verslaggesprekken 

Di. 7 maart  Vergadering OR 

Woe. 8 maart  9-12 u: OPEN DAG  

Ma. 13 maart  Vergadering MR 

Di. 14 maart Sluiting inschrijven 
vakantietoernooi 
Voetbal meivakantie 

Woe. 15 maart STUDIEDAG alle 
leerlingen vrij 

  

 

http://www.typetuin.nl/
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