NIEUWSBRIEF 10 - 6 juni 2017

TERUGBLIK
De schoolsportweek van 15 - 19 mei jl. werd mede door het
heerlijke weer een zeer plezierige. De kinderen konden zich volop
uitleven in tal van bekende en onbekende sporten zoals waterpolo,
drumtastic, smashbal, whipe out, bootcamp, korfbal, tennis,
basketbal en hockey.
Het praktisch verkeersexamen op 17 mei jl. is door bijna alle
deelnemende kinderen van groep 7 met goed gevolg afgesloten.
Proficiat voor de geslaagden! Zij hebben de opgedane
verkeerskennis goed toegepast in het echte verkeer.
We kijken met veel plezier terug op onze schoolreis van 29 mei jl.
Het was een warme maar zeer gezellige dag in de Efteling. De
kinderen konden zich heerlijk vermaken in tal van attracties. De
schoolreis vormde een geslaagde afsluiting van het 30 jarig
bestaan van de school.
INDELING JUFFEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR (VAN WIM)
De indeling van de juffen voor het nieuwe schooljaar is bijna helemaal duidelijk. De
ziekteprocessen van enkele juffen speelden het afgelopen jaar een stevige rol bij de
mogelijkheden. Het team heeft veel opgelost, waarvoor mijn groot respect en dankbaarheid. Juf
Margriet heeft ons vanaf januari heerlijk geholpen, maar aan haar ondersteuning komt een
einde per zomervakantie. In schooljaar 2017-2018 spelen die ziekteprocessen ook een rol. Ik
heb samen met mijn team en het schoolbestuur van Stichting Monton gezocht naar een zo
structureel mogelijke oplossing voor kinderen en ouders. Daardoor kan juf Patricia extra aan
school worden gebonden. Patricia is een ervaren leerkracht met extra vaardigheden voor
kinderen die meer of ander onderwijs nodig hebben dan het basisaanbod. Het team is heel blij
met haar. Thans ben ik er bijna uit met het team.
In schema:
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E
Groep F
Groep G
Groep H
Groep I

Femke en Merel
Marieke en Marijke (alleen woensdag)
Aja en Monika
Ellie en Karin
Patricia en ..
Hanna
Debbie en Marijke (alleen vrijdagmorgen)
Barbara en Marijke (alleen donderdag)
Nanouk en Annemieke (alleen woensdag naw)
*Na een lange periode van 17 jaar stopt Karin met haar
werkzaamheden als intern begeleidster.
Karin verkiest weer het werken in de groep.
*Annemieke neemt alle uren voor interne begeleiding voor
haar rekening.

*Patricia werkt dus in groep E. Het overleg met haar
aanstaande duo-partner is net nog niet afgerond. U hoort hier
spoedig over.
*De andere juffen pakken (deels naar vermogen) aanvullende
activiteiten op. Zij richten zich op kind-activiteiten of
schoolactiviteiten.
*Janneke (muziek) en Aad (gym) blijven onze vakleerkrachten.
Voor Judith en Sandra (onderwijsassistenten) en Anita
(administratie) verandert er niets.
Ziekenboeg
Juf Joke maakt een volgende stap. Zij zal tot de zomervakantie weer al haar schooluren op
maandag en dinsdag op school gaan maken, waaronder uren in de klas. Juf Barbara en juf Ellie
maken het schooljaar overigens af in groep E.
Juf Ellen en Sanne maken werkuren op school naar gelang hun lichaam dat toelaat.
STAKING OF NIET
De stakingsbereidheid van het gehele onderwijsveld van basisonderwijs en voortgezet
onderwijs is een groeiend fenomeen aan het worden. De inzet is de enorme hedendaagse
werkdruk en de sobere financiële beloningen. Ons schoolbestuur, de Stichting Monton,
ondersteunt de stakingsactiviteiten. In de bijlage vindt u daarom een brief die ons bestuur aan
teamleden en ouders aanbiedt. Graag uw aandacht daarvoor. Nieuwe ontwikkelingen geven wij
zo spoedig mogelijk aan u door.
HERINNERING INVULLEN OUDER VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID
Op 11 mei jl. heeft u via uw (oudste) kind een briefje ontvangen met daarin het verzoek digitaal
een vragenlijst in te vullen over uw beeld van Sociale Veiligheid op onze school.
Uw ervaringen zijn voor onze school van groot belang om een idee te krijgen van de kwaliteit
die wij in uw ogen goed of minder goed leveren. Op die manier krijgen we een scherper beeld
van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder
is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
Tot nu toe hebben nog onvoldoende ouders de vragenlijst ingevuld voor een valide score.
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan stellen wij het zeer op prijs
wanneer u dit alsnog wilt doen.
Dit kan nog tot 9 juni a.s!
Voor de vragenlijst gaat u naar: https://montessorinwk.wmkmo.nl (Let op! Dit is een andere
site dan onze eigen school website!)
De inloggegevens staan in het briefje dat u via uw kind heeft ontvangen.
Helaas is het niet mogelijk u nieuwe inloggegevens te verstrekken aangezien deze door het
systeem zelf worden gegenereerd en eenmalig random worden verstrekt.
Alvast hartelijk dank!

PRAATAVONDEN JUNI
De kinderen van groep 2 (met bouwsprong) t/m groep 7 krijgen deze maand een geschreven
verslag. Ook groep 8 krijgt een beknopt eindverslag mee.
Daarmee legt de leerkracht de bevindingen en resultaten vast van uw kind.
Tijdens de praatavonden worden de verslagen vervolgens besproken. Niet alle betrokken
ouders van de midden- en bovenbouw zullen deze keer worden uitgenodigd, want niet altijd is
een gesprek nodig. Dat laten we u nog weten. Mocht uzelf desondanks toch wel behoefte
hebben om de juf te spreken neem dan even contact met haar op.
ZOMERFEEST - 23 JUNI
Het jaarlijkse Zomerfeest staat weer voor de deur, vrijdag 23 juni is het
zover. Van 17.00 uur tot 19.30 uur zijn kinderen, ouders, het
schoolteam, opa’s, oma’s en bekenden van harte welkom op ons
schoolplein.
Bijgaand treft u alvast informatie aan over het thema, de voorverkoop en
oproep tot hulp!
BOUWSPRONG- EN AFSCHEIDSFEESTEN
Op woensdagmiddag 5 juli vinden de bouwsprongfeesten plaats voor groep 2 en 5. U ontvangt
daarover nog verdere berichten via de juf. Dat geldt ook voor de afscheidsavonden van groep 8
op 4 en 5 juli a.s.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De afgelopen weken hebben we in de onderbouw ons hart op kunnen
halen met de voorbereidingen op de schoolreis naar de Efteling. De
kinderen hebben genoten van verschillende sprookjes; van de boeken,
de verhalen en de knutselactiviteiten. De voorbereidingen maakten het
bezoek aan het Sprookjesbos in de Efteling nòg leuker. En natuurlijk
hebben we ook genoten van de Droomvlucht, het Carnavalfestival en de
andere attracties. Het was een warme, maar gezellige en geslaagde
schoolreis waar we in de onderbouw met plezier op terugkijken. Dank
aan de begeleidende ouders.
In mei hebben we ook een gastles van juf Joyce (van muziekschool MOZ-Art in Nieuwerkerk)
gekregen. Zij heeft ons verschillende liedjes geleerd die voorkomen in de voorstelling ‘Frederik
de Muis’. Donderdag 8 juni gaan we met alle kinderen van de onderbouw naar de muziekschool
om de voorstelling te bekijken. Dan mogen we natuurlijk meezingen!
Afgelopen woensdag was het de laatste knutselochtend van dit schooljaar. Alle kinderen
hebben een eigen indianentooi geknutseld. Ze zien er feestelijk uit. Hulpouders; bedankt voor
jullie inzet op deze en andere knutselochtenden. De kinderen keken er altijd naar uit en hebben
er van genoten.
In de vorige nieuwsbrief waren de data van de komende praatavonden al opgenomen;
woensdag 14 en dinsdag 20 juni a.s. Binnenkort ligt de uitnodiging hiervoor op het tafeltje van
uw kind.

NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De laatste periode van het jaar wordt een leuk drukke periode. In de klassen werken we aan het
thema ‘Cowboys en indianen’. We knutselen, leren en lezen over dit thema. Ook bereid elke
groep een stukje voor dat ze op het zomerfeest kunnen laten zien.
We kunnen terugkijken op geslaagde en actieve sportdagen voor groep 4 en 5. Ook hebben we
met heel de middenbouw genoten van het schoolreisje naar de Efteling. Een warme maar heel
gezellige dag!
Ook de komende periode komen er nog leuke activiteiten aan. Maandag 26 juni is de juffendag.
In de ochtend spelen we spelletjes in de klas en in de middag gaan we naar de speeltuin.
Woensdagmiddag 5 juli is de bouwsprong voor de 5e groepers die naar de bovenbouw gaan.
LEERLINGENBOEKJE
Ter voorbereiding van het “blauwe” leerlingenboekje voor aankomend schooljaar verzoek ik u
zo spoedig mogelijk (adres) wijzigingen door te geven aan de administratie. Dit kan door een email te sturen aan: a.hoppezak@montessorinwk.nl
OUD PAPIER CONTAINER
Van dinsdagochtend 6 juni t/m donderdagochtend 8 juni staat de oud papier container voor de
school. Daarna dit schooljaar nog van 4 t/m 6 juli.
MUTATIES LEERLINGENBOEKJE
Welkom!
-Bernice
-Vita
SCHOOLMELK VOORZIENING CAMPINA
De overheid geeft al sinds 1977 subsidie op schoolmelkproducten. Onlangs is besloten alleen
nog subsidie toe te wijzen aan halfvolle melk. Hierdoor zal Optimel per aankomend schooljaar
uit het assortiment verdwijnen. Ouders met een Optimel-abonnement ontvangen hierover een
brief van Campina.
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, zal ook de vakantiemelk (langhoudbare Optimel
voor de eerste dagen na de vakantie ) stoppen. De eerste 2 dagen na de (zomer) vakantie
zullen de kinderen dus géén schoolmelk meer krijgen!!! Graag voor deze 2 dagen zelf iets
te drinken meegeven met uw kind!
VAKANTIEBIEB-APP
Vanaf 1 juni a.s. is de VakantieBieb-app weer beschikbaar. Kinderen kunnen ook deze zomer
via deze gratis app een grote selectie kinder e-books op een tablet downloaden.
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

BELANGRIJKE DATA
6 t/m 8 juni
8 juni
9 juni
12,13,15 en 16 juni
14 juni
16 juni
20 juni
23 juni
26 juni
28 juni
30 juni
4 juli
5 juli
5 juli
6 juli t/m 20 aug
7 juli (vanaf 11.45u) t/m 20 aug
21 aug

Oud papiercontainer voor de school
Onderbouw naar voorstelling ‘Frederik de Muis’
Gastles fotografie bovenbouw
Avondvierdaagse in Nieuwerkerk a/d IJssel
Praatronde onderbouw
Bovenbouw naar voorstelling ‘Thomas Faust for President’
Praatronde onder-,midden, en bovenbouw (groep 6 en 7)
Zomerfeest 17.00u - 19.30u
Juffendag middenbouw
Praatronde middenbouw en bovenbouw (groep 6 en 7)
Gastles ‘animatie maken’ groep 6 en 7
Try-out afscheidsvoorstelling groep 8
Afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)
Bouwsprong groep 2 en 5 ( ’s middags)
Zomervakantie groep 0 t/m 4 en groep 8
Zomervakantie groep 5 t/m 7
Start nieuwe schooljaar

