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TERUGBLIK
De landelijke onderwijs Prikactie van afgelopen dinsdag heeft heel veel media aandacht
opgeleverd. Dat is fijn! Ook onze school deed mee. De deuren gingen een uurtje later open. Wij
vroegen u solidair te zijn en uw kinderen een uurtje thuis te houden. Hier heeft u massaal
gehoor aan gegeven. Dank voor uw begrip. Ook vroegen wij u ons te steunen door de petitie te
ondertekenen op www.pofront.nl
Landelijk heeft dit ruim 300.000 handtekeningen opgeleverd. Deze zijn inmiddels op het
Malieveld overhandigd aan een politieke delegatie van 7 verschillende partijen.
Een prikactie was meer dan nodig: voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de
toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties
kinderen! Waaronder die van u.
Of er nog meer stakingen zullen volgen, hangt af van de reactie van de regering. Nieuwe
ontwikkelingen geven wij zo spoedig mogelijk aan u door.

Op 25 maart jl hebben een aantal kinderen van onze school deelgenomen aan de Landelijke
Opschoondag. Zij hebben onder supervisie van de kinderen van de Kinderraad rond de school
zwerfvuil opgeruimd. Als blijvende herinnering aan deze actie
heeft onze school een mooie knikkertegel gekregen. Deze
tegel is gemaakt van ongeveer 3 kilo gerecycled plastic. Je ziet
in de vrolijke stoeptegel de vormen en kleuren van het gebruikte
plastic. Zo’n knikkertegel is dus eigenlijk een kunstwerk. Een
herinnering aan het belang van afvalscheiding en de mooie
mogelijkheden van hergebruik. Binnenkort krijgt de tegel een
mooi plekje op het schoolplein.

Fijn dat u begrip had voor het tropenrooster. Beheersing van het binnenklimaat blijft een
lastige op school.

PERSONEEL
In de ziekenboeg van school zitten thans drie collega’s die lang ziek zijn.
Gerrie Hendrix is het langste ziek. Het wachten is op haar formele afkeuring. Dan kunnen we
echt afscheid nemen.
Ellen Ouwerkerk werkt nu bijna een jaar aan haar herstel. Zij maakt al weer uren op school en
maakt naar alle waarschijnlijkheid na de zomer een nieuwe stap.
Sanne Boer is vanaf januari ziek. Zij kan en mag voorlopig nog niet werken.
Joke Wiers is gelukkig net weer hersteld. Zij verlaat het schoolteam echter. Na zeven jaren kiest
zij voor een andere werkkring. Ik bedank haar voor haar bijdrage aan de ontwikkelingen van de
kinderen en haar bijdrage aan de schoolontwikkeling. Dinsdag 4 juli is er aan het einde van de
middag een afscheidsmoment voor haar, zodat ouders en kinderen haar gedag kunnen zeggen.
Margriet van Steensel heeft veel langer ingevallen dan aanvankelijk bedacht. Super dat ze
daartoe bereid was. Ze stopt er nu wel mee.
Angelique de Groot leverde net toen het nodig was een ondersteunende bijdrage aan de
bovenbouw.
Monika van Walsum was door haar zwangerschap ruim een half jaar niet aanwezig. Het gaat
haar goed en ze heeft er een prachtig mooi nieuw kindje bij. Na de zomer is ze er weer.
Patricia Brinkman heeft ons de afgelopen maanden diverse keren geholpen met invalwerk. Zij
werkt de komende periode tijdelijk twee dagen in groep E.
Patrick Snelders, een mannelijke leerkracht dus, komt ons team per nieuwe schooljaar
versterken. Hij werkt de komende periode op maandag, dinsdag en woensdag in groep E
en na de herfstvakantie ook op donderdag.
Karin van Rooijen bouwt haar werkzaamheden als intern begeleidster af. Na dertien jaar
verkiest ze een wisseling terug de groep in. Zij was lange tijd het gezicht van de interne
begeleiding op school voor de jongste kinderen en vertegenwoordigde de school vaak naar
buiten. Team, ouders en kinderen hebben vaak met haar kundigheid en vaardigheid te maken
gehad. Ik kijk vol waardering terug op een lange succesvolle samenwerking met haar, ook op
managementniveau.
Haar werkzaamheden draagt ze over aan Annemieke Visschers, thans intern begeleidster van
de oudste kinderen en samenwerkingspartner van Karin. Annemieke draagt dus volgend
schooljaar de gehele interne begeleiding van de school.
Het afgelopen schooljaar werden wij allen in het team stevig op de proef gesteld door
haperende gezondheden. Ik merk op dat mijn zieke collega’s het pittig hadden en hebben bij
het werken aan hun herstel, omdat ze eigenlijk zo graag willen werken, maar het niet kunnen of
mogen.
Ik ben tenslotte mijn schoolteam heel erg dankbaar voor hun voortdurend meedenken en
meewerken aan oplossingen om de zorg en begeleiding aan uw kinderen veilig te stellen en te
continueren.

TERUGBLIK ZOMERFEEST
Vrijdag 23 juni jl. vond ons Zomerfeest plaats. De weergoden waren ons heel goed gezind. Het
thema ‘Wilde Westen, cowboys & Indianen ’ was op het hele schoolplein terug te zien. Ouders
en kinderen konden zich ‘op het westernbankje’ laten fotograferen. Per bouw verzorgden de
kinderen diverse podium optredens. Ook kwam er een Line dance groep een optreden
verzorgen. Uw kinderen konden met de spelletjes armband weer alle kanten op. Iets lekkers
eten, goud zoeken, de rodeostier berijden , cactus knutselen enz enz, het was allemaal
mogelijk. De ouders konden natuurlijk op hun beurt genieten van hun kinderen of elkaar en ze
konden wat drinken of wat lekkers eten.
Tegen het einde werden er nog lootjes getrokken. De beschikbaar gestelde prijzen vonden
dankbaar hun weg naar de prijswinnaars.
Speciale dank is er uiteraard voor de ouders van het Zomerteam die het feest erg goed hebben
voorbereid, voor de vele helpende volwassenen en oud-leerlingen tijdens het feest en natuurlijk
voor de kinderen: er was gezelligheid, harmonie, rust en samenwerking.
Financieel is het Zomerfeest zeer geslaagd. We zijn uit de kosten en er is geld over voor de
goede doelen. De Speeltuinvereniging IJsselkids kan een bedrag tegemoet zien en onze school
zelf voor de plannen om de speelplaats wat aan te passen volgend jaar. Hoeveel precies is nog
niet bekend.
Iedereen reuze bedankt voor de hulp en energie. Een bijzondere dank is er voor de sponsoren
van het Zomerfeest.

BOUWSPRONG- EN AFSCHEIDSFEESTEN
Try-out voorstelling schoolverlaters: Dinsdag 4 juli
Tijd: (19.30u kinderen aanwezig) 20.00u - ca 20.45u
Dinsdagavond 4 juli spelen de schoolverlaters hun try-out voorstelling. Deze voorstelling is
bedoeld voor familieleden en bekenden die er woensdagavond niet meer bijpassen.
Bouwsprong groep 2 : Woensdag 5 juli Tijd: 16.30u – 18.30u
De kinderen van groep 2 hebben al een uitnodiging ontvangen voor hun bouwsprong.
Ouders zijn om 18.10u welkom op het schoolplein voor het bouwsprong ritueel. Na afloop gaan
de kinderen nog even de klas in. Daarna kunnen zij opgehaald worden bij de klassendeuren.
Bouwsprong groep 5: Woensdag 5 juli Tijd:16.30u – 18.30u
De kinderen van groep 5 hebben al een uitnodiging ontvangen voor hun bouwsprong.
Ouders kunnen hun kinderen na afloop ophalen op de speelplaats.
Afscheidsavond groep 8: Woensdag 5 juli
Tijd: (19.00u kinderen aanwezig) 19.30u – 22.00u
De avond bestaat uit twee delen.
Voor de pauze is er de afscheidsvoorstelling Sterrenshow 2017, waar de kinderen de afgelopen
weken hard aan gewerkt hebben.
Na de pauze is er het afscheidsritueel met een toespraakje en cadeautjes.
Van deze voorstelling wordt een fotoreportage en een dvd opname gemaakt. De kinderen
krijgen deze week een bestelformulier mee. De prijs van de DVD en fotoreportage bedraagt
€ 14,50. Graag vooraf bestellen en betalen! We vragen de betrokken ouders / verzorgers om
zelf zo min mogelijk opnames te maken. Dat maakt de voorstelling voor ons en voor u rustiger
en dat verhoogt het kijkgenot.
AFSCHEID
Een paar kinderen zien we na de vakantie niet meer terug. Zij gaan verhuizen of gaan naar een
andere basisschool.
De 27 kinderen uit groep 8 vertrekken van school. Voor hun zit de basisschool erop. Zij
spreiden hun vleugels uit naar het voortgezet onderwijs. Fijn dat jullie er waren in de afgelopen
jaren. Heel veel succes op “het voortgezet”. Met hen vertrekken natuurlijk veel ouders. Wij
bedanken u voor de vele jaren van vertrouwen waarin we met u en de kinderen zijn
opgetrokken en wij bedanken u voor uw ondersteuning op welk vlak dan ook.
UITZWAAIEN
Met diverse activiteiten nemen de leerkrachten afscheid van hun kinderen en omgekeerd.
Woensdag 5 juli is al de laatste schooldag voor de kinderen van groep 0 t/m 4 en groep 8.
Vrijdagmorgen 7 juli drinken we met de aanwezige ouders graag een kopje koffie of thee ter
afsluiting van dit schooljaar. (vanaf 11.00u)

HOOFDLUIS
Na de lange zomervakantie is het vaak raak en wordt er relatief veel hoofdluis
geconstateerd. De beestjes gaan niet mee in de koffer, maar door beperkte
controle tijdens de vakantie wordt hoofdluis sneller verspreid. Regelmatige
controle is de beste preventie. Wij verzoeken u dan ook uw kind in de
zomervakantie regelmatig te controleren zodat we het nieuwe schooljaar
hoofdluis vrij kunnen beginnen. De woensdag na de vakantie zullen de
kriebelmoeders alle kinderen weer controleren. Wij verzoeken u de kinderen
deze dag geen gel e.d. in het haar te doen.
BEWEGINGSLESSEN KOMEND SCHOOLJAAR
De gymlessen van onze vakleerkracht meester Aad zijn op dinsdag. Op donderdag verzorgt de
leerkracht zelf een gymles.
Rooster op dinsdag

Groep

8.30u – 9.15u
9.20u – 10.05u
10.15u – 11.00u

G - Parkzoomhal
H - Parkzoomhal
I - Parkzoomhal

12.30u – 13.10u
13.10u – 13.50u
13.50u – 14.30u

D- Beethovenlaan
F - Beethovenlaan
E - Beethovenlaan

Rooster op donderdag

12.45u - 13.25u
13.25u - 14.05u
14.05u - 14.45u

Groep

I - Parkzoomhal
H - Parkzoomhal
G - Parkzoomhal

De middenbouw gymt op donderdag in wisselende samenstelling en tijd!
Houdt u er rekening mee dat de gymlessen van groep E op dinsdag en groep G op donderdag
eindigen bij de gymlocatie!

RONDOM DE ZOMERVAKANTIE
Vrijdagmiddag 7 juli gaat de school voor zes weken dicht voor de kinderen. U kunt ons dan niet
meer benaderen. De telefoon is niet ‘bemand’ en de post wordt niet behandeld. Mailberichten
worden pas weer gelezen in de laatste vakantieweek.
Regelt u in de vakantie weer schone gymtassen, placemats en plantjes?
Maandag 21 augustus start het nieuwe schooljaar.
OUD PAPIER CONTAINER
Van dinsdagochtend 4 juli t/m donderdagochtend 6 juni staat de oud papier container voor de
school.
MUTATIES LEERLINGENBOEKJE
Welkom!
-Ardil
BESTELLEN SCHOOLFOTO’S
Mocht u nog niet besteld hebben en nog wel willen bestellen, dan kan dat nog steeds. Wij zullen
u laten weten als dit niet meer kan.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De laatste weken van het jaar vliegen voorbij en staan bol van
feestelijke activiteiten. Na Pinksteren hebben we de jaarlijkse
juffendag in de onderbouw gevierd. Het werd een gezellige
spelletjesochtend. Dank aan de hulpouders die er die ochtend bij
waren. Wij hebben weer genoten van het feestelijk onthaal in de
gang. En wat zijn we verwend! Dank voor alle bloemen en attenties
èn … binnenkort gaan de onderbouwleerkrachten heerlijk met elkaar
uit eten! Het speeltuinuitje kon niet doorgaan op de juffendag, maar
hebben we vorige week in kunnen halen. Ook dat werd een gezellige
(warm) festijn!
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de voorbereidingen voor het bezoek aan de
muziekvoorstelling ‘Frederik de Muis’. Daar zijn we op 8 juni jl. geweest. U heeft de foto’s op
Klasbord kunnen zien.
Het Zomerfeestthema was voor ons het laatste thema dit schooljaar. Het was heerlijk knutselen
met tooien, tipi’s, kralen en veren. U heeft de kinderen kunnen bewonderen tijdens het optreden
op het Zomerfeest; dansend om de totempaal.
De laatste dagen van het schooljaar staan vooral in het teken van het vieren van
vakantieverjaardagen, opruimen en schoonmaken. Ook hiervoor hebben gelukkig weer diverse
ouders hun hulp aangeboden. Heel fijn, want het is altijd een grote klus in een voor iedereen
drukke periode. De materialen die mee naar huis genomen worden zien we na de zomer graag
weer schoon terug.
Woensdag 5 juli is de laatste schooldag in de onderbouw. Met de kinderen die de bouwsprong
naar de middenbouw maken vieren we woensdagavond nog een bouwsprongfeestje. Zij
hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Alle andere kinderen begroeten we na de zomer
graag terug in de onderbouw!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
Maandag 26 juni was de juffendag. De juffen zijn weer flink verwend met mooie cadeaus en
bloemen. ’s Middags zijn we in de speeltuin geweest. Het was prachtig weer en de kinderen en
juffen hadden het erg naar hun zin. Het was een geslaagde dag!
Komende week werken we in de klas maar er staan ook wat andere activiteiten op het
programma. Dinsdagmiddag gaan we naar de sterrenshow kijken. Woensdag 5 juli is de laatste
schooldag voor de 3e en 4e groepers. De 5e groepers hebben in de avond de bouwsprong.
Donderdagmiddag 6 juli gaan de 5e groepers nog een keer met elkaar gymmen. De gymspullen
moeten dus nog even op school blijven. In de klassen beginnen we met het schoonmaken.
Denkt u nog aan het lijstje naast de deur? We kunnen uw hulp goed gebruiken!
VAKANTIEBIEB-APP
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

ZWEM4DAAGSE
Van 10 t/m 14 juli organiseert Van Vliet Barracuda in samenwerking met Stichting Polderbad
de jaarlijkse zwem4daagse in het Polderbad in Nieuwerkerk a/d IJssel. Zie bijgaand affiche.
Z-UITMARKT
Op zaterdag 26 augustus vanaf ca. 12.00u organiseert stichting Cultureel Netwerk Zuidplas op
het Raadhuisplein te Nieuwerkerk voor volwassenen en kinderen, de Z-Uitmarkt, met tal van
activiteiten op het gebied van cultuur. Zie bijgaand affiche.
NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Trots op onze betrokkenheid
Sinds het ontstaan van onze school staat de betrokkenheid van ouders centraal. Wat begon
met de oprichting van de school door een groep ouders, zien we nu nog iedere dag terug.
Soms lijkt het erop dat we er zo aan gewend zijn, dat deze betrokkenheid niet meer opvalt en
zelfs vanzelfsprekend lijkt. Maar dat is het zeker niet, het is echt iets om trots op te zijn.
Trots op alle ouders en verzorgers die:
● ondersteunen bij de overblijf of de coördinatie hiervan;
● bijna dagelijks het Doc openen om kinderen van leesboeken te voorzien;
● meerdere keren per week 1-op-1 met kinderen lezen;
● knutsel- of techniekactiviteiten organiseren;
● op vrijdagmiddag met kinderen koken of samen met robots aan de slag gaan;
● helpen bij het onderhoud van de school en het schoolplein;
● het materiaal en de lokalen schoonmaken;
● festiviteiten organiseren zoals de reünie, het sinterklaasfeest, de kerstviering en het
zomerfeest;
● gastheer of gastvrouw zijn bij officiële gelegenheden op school;
● na de vakanties als kriebelmoeder op school komen;
● op welke manier dan ook bijspringen om van onze school een succes te maken.
Volgend jaar ook een bijdrage leveren? Vul dan het ouderparticipatie-formulier in dat begin
volgend schooljaar wordt verspreid.
Complimenten voor het team
Namens de ouders willen we vanuit de Oudervereniging het hele onderwijskundig team
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Dag in dag uit hebben zij zich ingezet om voor
onze kinderen een veilige omgeving te creëren waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De
extra inspanningen en flexibiliteit om de gaten te dichten die ontstaan zijn door ziekte zijn niet
onopgemerkt gebleven, dank jullie wel daarvoor!
Bedankt voor al jullie inspanning, aandacht en passie waarmee jullie onze kinderen
voorbereiden op de toekomst!
Investeren in het onderwijs
Dat de afgelopen jaren de werkdruk in het primair onderwijs steeds verder is opgelopen is ook
binnen onze Montessorischool zichtbaar. Een hoop ouders zijn actief om de leerkrachten te
ontlasten, maar dit is geen structurele oplossing. Inmiddels is een uniek samenwerkingsverband
van leerkrachten, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen een landelijke actie
gestart om de politiek te overtuigen dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair
onderwijs. Steun deze actie en teken de petitie op https://www.pofront.nl/petitie/ :
“Ja, ik teken de petitie omdat ik vind dat leraren in het primair onderwijs recht hebben op een
eerlijk salaris en minder werkdruk; en alle kinderen recht hebben op de best mogelijke
leerkracht!”

Oproep overblijf
Dit jaar hebben veel ouders en vrijwilligers geholpen met de overblijf, bedankt hiervoor! Voor
volgend jaar zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die mee willen helpen. Naast natuurlijk
een hele gezellige drie kwartier met de kinderen bieden we u een vergoeding en een cursus
kinder-EHBO aan. Heeft u interesse? Laat ons dit weten via
oudervereniging@montessorinwk.nl .
Plannen voor volgend jaar
Als bestuur van de Oudervereniging gaan we naast onze gangbare taken ook aan de slag om
de school op drie punten intensiever te ondersteunen:
● Het organiseren van een informatieve thema-avond per bouwgroep, gericht op een
relevant thema voor ouders en verzorgers.
● Het ondersteunen van de school in het (her)opstellen van een communicatieplan gericht
op het terugbrengen van het aantal kanalen en een effectievere manier van
communiceren tussen de school en ouders/verzorgers.
● Het ondersteunen van de herinrichting van o.a. het speelplein om de veiligheid en het
comfort te verhogen.
Wilt u hier aan bijdragen, dat kan, lees snel door…
Oproep nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat op dit moment uit vijf leden. Een aantal van hen
beginnen aan hun laatste jaar. We zijn daarom opzoek naar versterking met name voor het
coördineren van de overblijf en op administratief en financieel vlak. Heeft u interesse neem
contact op met Rob Brinkman ( rob.brinkman@gmail.com / 06 - 319 956 91).
Achterstallige betalingen
Helaas heeft nog niet iedereen de, eerder dit jaar, verstrekte facturen voor de ouderbijdrage en
het overblijven betaald. We willen u vriendelijke vragen om dit voor uw vakantie in orde te
maken. Indien er voor u nog betalingen openstaan heeft u van ons per e-mail een herinnering
met daarin de exacte details ontvangen. Mocht u vragen hebben over de factuur of de
herinnering dan kunt u contact opnemen via oudervereniging@montessorinwk.nl .
BELANGRIJKE DATA
30 juni
3 juli
4 t/m 6 juli
4 juli
5 juli
5 juli
6 juli t/m 20 aug
7 juli (vanaf 11.45u) t/m 20 aug
21 aug

Gastles ‘animatie maken’ groep 6 en 7
Schoonmaakavond onderbouw
Oud papier container voor de school
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

29 nov

Studiedag team, alle kinderen vrij!

