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Het laatste nieuws van
Montessoribasisschool De Elzen!
Directie:

Baelemans (vorig jaar LIO) en Linda Mouwen.
Mille de Looff (groep 1/2) en Patrick de Rooij
(groep 7/8) zijn de LIO-stagiaires voor dit
schooljaar. En daarnaast zijn weer diverse
stagiaires van de Fontys PABO en andere
opleidingen aan onze school verbonden.
Ik wil alle leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s
nogmaals een goed en vooral gezond schooljaar
toewensen. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, mijn deur staat voor u open!
Bas Evers

Infomiddag/-avond aanvang schooljaar
We zijn weer begonnen!
590 leerlingen, 24 groepen, 63 collega’s, 25
overblijfouders… Na een periode van zes weken
vakantie zijn we afgelopen maandag weer gestart.
Fijn om zoveel vrolijke, gebruinde en uitgeruste
gezichtjes te begroeten! Ik hoop dat iedereen de
accu goed heeft kunnen opladen en weer klaar is
voor een leerzaam, maar vooral ook fijn
schooljaar. Wij als team hebben er in ieder geval
heel veel zin in. Ruim vóór de eerste schooldag
werden de lokalen al ingericht en werd het
lesmateriaal in orde gebracht.
Ook zijn we gestart op onze nieuwe verdieping,
“de zolder” waar 4 groepen vanaf heden les
krijgen. We hopen snel een moment te kunnen
vinden om iedereen de gelegenheid te geven om
de nieuwe verdieping te komen bewonderen en
deze “officieel“ te kunnen openen.
De aankomende weken zullen ook weer diverse
ontwikkelingen op onze school opgestart worden
die ervoor zorgen dat het onderwijs op onze
school nog beter is afgestemd op de ontwikkeling
van ieder individueel kind. Daarnaast zullen we de
ontwikkelingen die ingezet zijn op het gebied van
rekenen, taal en kosmisch onderwijs en de
zorgstructuur voortzetten.
Dit schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe
gezichten. Als ‘nieuwe’ leerkracht: Mattijs

Zoals op onze jaarplanning staat vermeld zouden
op 15, 16 en 17 september de informatieavonden
plaatsvinden. Helaas zorgt het coronavirus ervoor
dat deze helaas niet door kunnen gaan. Toch
vinden we het belangrijk als u een kijkje kunt
nemen in de groep en kennis kunt maken met de
groepsleerkracht van uw kind. Omdat de groepen
1/2 nog niet direct starten met kennismakingsgesprekken hebben we voor deze groepen een
andere manier gevonden om toch met elkaar in
contact te komen.
INFORMATIEAVOND GROEP 1/2:
Voor ouders die pas bij ons op school zijn
organiseren we toch een “informatieavond” om zo
deze ouders de gelegenheid te geven om kennis te
maken met de leerkracht, maar ook om het
gebouw/de groep op een ontspannen wijze te
leren kennen. Vandaar dat we voor deze groep
ouders WEL een informatieavond organiseren
(coronaproef).
De leerkrachten vinden het fijn en belangrijk om
de ouders te ontmoeten en te ontvangen in de
groep van uw kind. We organiseren deze avond op
dinsdag 15 september met de volgende
restricties:
-Er is 1 ouder per kind welkom op deze avond.
-Er komen twee kortere rondes van 1 uur.
Per ronde is er een limiet aan het aantal
ouders welkom i.v.m het afstand houden

Volgende week krijgen alle leerlingen van de
groepen 1/2 een brief mee naar huis waar u op
het antwoordstrookje aan kunt geven of u wel of
niet aanwezig bent.

uw kind (groepen 3 t/m 8) zal u daarom op korte
termijn benaderen voor het maken van een
afspraak. Overigens: Uiteraard blijft het voor u
als ouder altijd mogelijk om een afspraak te
maken met de leerkracht wanneer u daar
behoefte aan heeft.

Registratie wanneer u op school komt
Heeft u een afspraak op school? Betreed de school
dan via de hoofdingang. Aan alle
ouders/verzorgers en overige gasten die de school
in komen wordt vriendelijk verzocht een
contactformulier in te vullen. Deze gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor mogelijk
contactonderzoek van de GGD bij eventuele
coronabesmettingen en na 14 dagen vernietigd.
We rekenen op uw medewerking.

Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
In het kader van “SAMEN werken we aan de
ontwikkeling van uw kind” starten we weer met de
kennismakingsgesprekken in het begin van het
schooljaar. Extra belangrijk is het dit jaar ook om
elkaar als ouder en leerkracht te ontmoeten nu de
informatieavonden niet door gaan. De inhoud van
het startgesprek wordt afgestemd op de
individuele behoefte van het kind en kan er dus in
elke situatie anders uitzien. Op een ontspannen
wijze leren we elkaar kennen en kunnen we
beiden de verwachtingen uitspreken betreffende
het aankomend schooljaar in relatie tot de
ontwikkeling van uw kind.
Tevens zal de leerkracht de aankomende tijd ook
de leerkracht-kind gesprekken gaan voeren,
waarin het kind in gesprek met de leerkracht zal
gaan aangeven waar hij zich de aankomende
periode nog graag op wil richten (“Wat zijn mijn
IK- doelen?”) en waar het kind hulp bij nodig
heeft. Dit kan op cognitief- of sociaal-emotioneel
gebied zijn.
Omdat door de coronamaatregelen ouders/
verzorgers niet regelmatig in de school komen,
zijn de kennismakingsgesprekken misschien nog
wel belangrijker dan anders! De leerkracht van

De Gouden Weken
Ook dit schooljaar starten we met “De Gouden
Weken”. Deze weken hebben als doel om een
fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming omdat wij een veilig en positief
groepsklimaat zeer belangrijk vinden. In principe
zijn natuurlijk alle weken ‘goud’, maar in deze
geplande weken zal er schoolbreed extra aandacht
besteed worden aan groepsafspraken,
groepsvormende spelletjes en werkvormen.
De Gouden Weken vinden plaats in de eerste drie
weken na de zomervakantie én de eerste drie
weken na de kerstvakantie. Laten we er een
gouden jaar van maken!

Facturen overblijven

Nieuws vanuit de MR
Bijgaand ontvangt u het jaarverslag van de MR
over het vorige schooljaar. Zie bijlage.

Leerlinggegevens up-to-date

Deze week ontvangt u via uw kind een factuur
voor het overblijven betreffende dit schooljaar
(2020-2021). We zien de betaling graag spoedig
tegemoet. Dit is belangrijk om zo de continuering
van deze organisatie te kunnen waarborgen. We
zijn daarnaast op zoek naar ouders/verzorgers of
opa’s/oma’s, buren die willen helpen bij het
overblijven op school. Zie ook de bijlage. Alvast
bedankt, ook namens de leerlingen!

Het spreekt voor zich dat we graag op de hoogte
zijn van wijzigingen in uw NAW- gegevens,
telefoonnummers, emailadres e.d. zodat we u te
allen tijde kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.
Het is voor onze organisatie belangrijk om over de
juiste informatie te beschikken. Is er onlangs iets
gewijzigd in uw gegevens of die van uw kind? Laat
het weten via bs.de.elzen@xpectprimair.nl Nicole
(administratie).

Controle hoofdluis
Vanwege de coronamaatregelen en het zo min
mogelijk toelaten van ouders in de school, is
besloten de hoofdluiscontrole in de groepen
niet door te laten gaan. Bij deze het verzoek
aan u, ouders/verzorgers, om uw kind (-eren)
regelmatig zelf te controleren op hoofdluis en
te behandelen indien nodig. Dankjewel.

Aanmelden broertjes/zusjes 2021-2022!
We zijn alweer druk bezig met de organisatie van
het volgende schooljaar (2021-2022).
Om een goed beeld te krijgen van het aantal te
plaatsen kleuters vragen wij alle ouders/verzorgers
met een zoon/dochter die 4 jaar wordt tussen
augustus 2021 t/m juli 2022, hun kind vóór 10
oktober 2020 aan te melden.
Stuur een mail naar: bs.de.elzen@xpectprimair.nl
met als onderwerp ‘aanmelden broertje-zusje’
met daarin de gegevens van uw gezin en de naam
en geboortedatum van uw peuter. Via uw oudste
kind hier op school zal het aanmeldformulier
worden meegegeven.

De scholen zijn weer begonnen!
Op verschillende plekken in de stad hangen
posters en spandoeken met daarop de tekst: “de
scholen zijn weer begonnen” Vanuit Veilig Verkeer
Nederland worden alle verkeersdeelnemers erop
geattendeerd dat de kinderen weer naar school
gaan en volop deelnemen aan het verkeer. Ook
onze leerlingen komen weer met de fiets of te
voet naar school, daarnaast worden er kinderen
gebracht met de auto. Als school willen we graag
dat de kinderen zoveel mogelijk TE VOET naar
school komen i.p.v. op de fiets. Zeker de kinderen

die in de nabijheid van de school wonen.
Momenteel staan er erg veel fietsen op de
speelplaats en dat gaat ten koste van
speelmogelijkheden. U kunt zelf wel inschatten
wat een redelijke afstand is om te voet te komen.
We hopen dan ook op uw medewerking.

Studiedag maandag 14 september a.s.
Op maandag 14 september heeft het team een
studiedag. Alle leerlingen zijn deze maandag vrij.

Kalender
Ma. 14 sept.
Di. 15 sept.
Ma. 21 sept.
Di. 22 sept.

STUDIEDAG alle
leerlingen zijn vrij
Informatie avond 1&2
Nadere info volgt
Vergadering MR
Vergadering OR

