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Het laatste nieuws van 
Montessoribasisschool De Elzen! 
 

Directie:  
Afgelopen vrijdag, 10 maart 2023, heeft het 
kabinet besloten om per direct de laatste 
coronaregels te schrappen. Dit betekent dat 
mensen in Nederland zich niet meer hoeven 
te testen op het coronavirus en de isolatie na 
een positieve test komt te vervallen. Het 
kabinet volgt hiermee het advies van het OMT 
op om het coronavirus als een alledaagse 
infectie te behandelen. Een zelftest doen bij 
klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel 
adviseert het OMT om bij klachten die passen 
bij griep en/of een luchtweginfectie (hoesten, 
neusverkoudheid, keelpijn etc.) voorzorgs-
maatregelen te nemen, zoals thuisblijven als 
je je ziek voelt en contact met kwetsbare 
mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden 
op rijksoverheid.nl. Het verstrekken van zelf-
testen in het onderwijs is komen te vervallen. 
Laten we hopen dat we hiermee de periode 
en maatregelen die genomen moesten 
worden rondom het coronavirus, achter ons 
kunnen laten. 
Gisteren zijn we als team met elkaar in 
gesprek gegaan betreffende onze onderwijs-
kundige ontwikkeling. We hebben o.a. 
gesproken over de vrije-werkkeuze en het 
lopen van de “rondes”. Daarnaast heeft het 
leerteam “verrijking”’ ons meegenomen in de 
activiteiten van het afgelopen half jaar. Samen 
met elkaar hebben we weer even stilgestaan, 
geobserveerd en ontwikkelpunten meege-
nomen voor de toekomst. 
 
Aankomende vrijdag staat er weer een viering 
op het programma. De ouders van de 
kinderen uit de groepen 1-2 Yvonne - Esther / 
3-4 Yvonne - Esther / 5-6 Lars -Mick / 7-8 Peter 
zijn hierbij van harte welkom en hebben 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
Wens ik u allen, mede namens het team, een 
fijn weekend toe. 

Bas Evers 

 
Lentekriebels 
De komende 2 weken wordt in de groepen 1 
t/m 6 aandacht besteed aan de “Week van de 
Lentekriebels”. In de bijlage vind je een folder 
hierover voor ouders/verzorgers. 
De lessen op school zijn speciaal ontwikkeld 
voor de betreffende leeftijd/leerjaar van het 
kind. In de bovenbouw (groepen 7/8) wordt 
de “Week van de Lentekriebels” 
gecombineerd met het project Seksualiteit. 
Aandacht hiervoor zal plaatsvinden ná de 
meivakantie. Ouders en leerlingen horen hier 
t.z.t. meer over.  
 
Montessoridag vrijdag 21 april: hulp gezocht! 
Zoals jullie op de jaarkalender wellicht al 
hebben gezien vieren we op vrijdag 21 april 
onze jaarlijkse Montessoridag. 
Op deze ochtend tussen 9.00 en 12.00 hebben 
we veel ouderhulp nodig! 
Volgende week krijgen de kinderen een brief 
mee met daaraan een strookje om in te 
schrijven voor het meehelpen op deze 
feestelijke dag. We hopen op veel hulp! 
Doet u mee? Keileuk! 

Werkgroep Montessoridag 
 
 
 



 

Kalender 
  

Vrijdagmiddag 17 
maart 

Viering 5 

Maandag 20 maart Start week van de 
Lentekriebels voor de 
groepen 1 t/m 6 

Donderdag 23 maart Start Ramadan 

Maandag 27 maart Vergadering MR 

  

 
 

 


