NIEUWSBRIEF 1 – 3 september 2019

PERSONEEL
Het schooljaar is voor het team rustig begonnen. Een aantal groepen
starten met een nieuwe samenstelling. Dat is even wennen voor de
kinderen en ouders én ook voor het team zelf.
Juf Patricia, Sabine, Manouk en Helma heten we nog eens extra welkom
in ons team.
Juf Patricia werkt elke week drie dagen in één van de bouwen. Zij geeft
aan alle groepen les. Dit is mogelijk gemaakt door de extra bekostiging
werkdrukmiddelen. Hierdoor heeft een groepsleerkracht ambulante tijd
voor andere taken.
Juf Sabine steunt vier ochtenden in de week de onderbouwgroepen.
Juf Manouk, onze LIO stagiaire, zal dit schooljaar afstuderen en
voornamelijk in groep E lesgeven.
Juf Helma is als intern begeleider betrokken bij het onderwijs aan alle kinderen van onze
school. Zij werkt van maandag t/m donderdag.
INFORMATIEVE OUDERAVOND – 11 sept
Op woensdagavond 11 september a.s. is er een informatieve ouderavond voor de nieuwe
ouders en de ouders van de kinderen die net een bouwsprong hebben gemaakt. Daarnaast is
er een presentatie voor de ouders van groep 8 over de voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
Een uitnodiging hiervoor volgt nog.
STUDIEDAGEN 3 OKT , 28 OKT en 30 JAN
Nogmaals ter herinnering:
- Op donderdag 3 oktober a.s. heeft het team een studiedag met de medewerkers van alle
Monton scholen.
-Op maandag 28 oktober a.s. (aansluitend aan de herfstvakantie) heeft het team eveneens
een studiedag. Het team richt zich deze dag op het efficiënter inrichten van het
leerlingvolgsysteem, de interne communicatie en besluitvorming via het vervolgproject ‘De
Betere Basisschool.
-Ook op donderdag 30 januari 2020 heeft het team een studiedag gepland. De invulling van
deze dag staat nog niet helemaal vast maar laten wij u t.z.t. nog weten.
Houdt u alvast rekening met deze datums!
HULP GEVRAAGD BIJ AFVOEREN GROF VUIL
We hebben wat spullen verzameld die naar het afvalbrengstation moeten, o.a. een oud ijzeren
bureau en 2 pallets.
Heeft een van u mogelijkheden om deze spullen af te voeren? Graag een seintje naar Peter
Rietveld.

DOORLOOP TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL EN
PERSOONSGEGEVENS
Afgelopen schooljaar vroegen wij u middels een formulier
toestemming te geven voor het verwerken en verstrekken
van (leerling) gegevens. Daarnaast vroegen wij u aan te geven
waarvoor wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter mogen
gebruiken.
Wij gaan ervan uit dat u nog steeds akkoord bent met uw
verleende toestemming en zullen ook dit schooljaar daarnaar
handelen.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken of alsnog verlenen.
Voor wijzigingen dient u opnieuw een toestemmingsformulier in te vullen.

VERKEER EN KLIMAAT
Zou het niet fijn zijn als leerlingen altijd lopend of op de fiets naar school zouden komen? Want
lopen en fietsen naar school is:

Als ouders kunt u meedoen van 16 t/m 20 september aan de SCHOOL op SEEF
Schoolbrengweek. In deze week roepen wij ouders op om (zoveel mogelijk) lopend of op de
fiets naar school te gaan. U mag dat langer volhouden, natuurlijk.
Tegelijkertijd stimuleert de gemeente Zuidplas de “groene voetstappenweek.” Groene
Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf
en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek. Leerlingen leren zorg te dragen
voor hun lichamelijke gezondheid; leren zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en
als consument leren zij met zorg om te gaan met het milieu.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen duurzaam met de wereld omgaan en dat begint bij
ons zelf! Dit pas goed bij de visie van Maria Montessori m.b.t. kosmisch onderwijs.
PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat in principe iedere maand een paar dagen voor de school. Papier e.d.
graag in karton, los of met een touwtje aanbieden. Plastic tassen mogen er niet bij. Deponeert
u het papier alstublieft zo ver mogelijk achter in de container. De data vindt u terug in de
nieuwsbrieven of op de website.
De eerste papiercontainer staat van dinsdagochtend 3 september t/m donderdagochtend
5 september voor de school.
Spaart u weer enthousiast mee?
De opbrengst gaat in een potje. We sparen voor extra leerling laptopjes en speelmaterialen.

VOORSTELLING VOOR HULPOUDERS - 16 OKTOBER
Op woensdagmorgen 16 oktober a.s. verzorgen de kinderen in het speellokaal een
voorstelling voor ‘hulpouders’ : het zogenaamde DANK-JE-WEL PODIUM. Alle ouders die het
afgelopen jaar de school hebben ondersteund en geholpen worden uitgenodigd. Zij krijgen
deze voorstelling aangeboden bij wijze van dank voor hun vrijwilligerswerk op school. Elke
klas verzorgt een bijdrage, zodat een gevarieerd programma ontstaat. U wordt verderop in
september officieel uitgenodigd. Dan kunt u zich daarna aanmelden.
LEERLINGENOVERZICHTSBOEKJE
Het nieuwe leerlingen overzichtsboekje wordt voorbereid en zal waarschijnlijk volgende week
verspreid worden. Heeft u nog aanpassingen door te geven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen!
SCHOOLGIDS 2019 - 2020
Aan de samenstelling van de nieuwe schoolgids is hard gewerkt. De gids komt z.s.m.
beschikbaar op de website. Een afgedrukt exemplaar kunt u eventueel bij de administratie op
school aanvragen. Tot het verschijnen van de nieuwe schoolgids lopen de beleidskaders van
vorig schooljaar door.
LUIZENCONTROLE
De woensdag na de zomervakantie worden alle hoofden van de kinderen weer
gecontroleerd. Blijft u vooral zelf ook alert en regelmatig controleren.
NOODNUMMERS
In geval van nood (van buikpijn tot ongeluk) willen wij u kunnen bereiken. Daarom houdt de
school naast uw huistelefoonnummer een overzicht bij van telefoonnummers waar u,
inspringende familieleden of een oppas te bereiken is. Wij vernieuwen thans onze huidige
overzichten.
Voor onze administratie is het nodig voor alle kinderen, broertjes en zusjes, een eigen
formulier in te vullen. Het formulier gaat vandaag mee met de kinderen.
OUDERPARTICIPATIELIJST 2019 - 2020
Onze montessorischool biedt ouders, verzorgers en grootouders de mogelijkheid om de school
op tal van terreinen te ondersteunen. Daar zijn wij namelijk heel blij mee. Met uw hulp verlicht
en ondersteunt u de taken van het schoolteam en worden er activiteiten mogelijk die anders niet
haalbaar zijn. Het opgaveformulier voor ouderhulp komt vandaag uw kant op.
Wilt u uiterlijk 13 september a.s. uw formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind!
ROOSTER GYM- EN BEWEGINGSLESSEN MIDDEN- EN BOVENBOUW
Er heeft zich nog steeds geen geschikte kandidaat gemeld voor onze vacature gymdocent.
Zoals aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar, zal Fabia Dance Center
tijdelijk op de dinsdagen de bewegingslessen voor de midden- en bovenbouw verzorgen.
Fabia Dance Center bevindt zich naast de school aan de vijverzijde (Vijverzicht 1, het
voormalige Ontmoetingscentrum). De kinderen krijgen een gevarieerd aanbod. We zijn blij met
deze oplossing.
Voor de lessen nemen de kinderen gewoon hun gymkleding en gymschoenen mee.
De gymlessen op de donderdagen worden door de (eigen) leerkracht verzorgd.
Het rooster treft u als bijlage aan.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De eerste schoolweek is nog in volle gang en staat vooral in het teken van ‘weer even
wennen’. Voor de meeste kinderen was het een gezellig weerzien met oude bekenden,
ontdekken welke kinderen naar de middenbouw zijn gegaan en natuurlijk kennismaken met
nieuwe klasgenootjes. In groep A zijn juf Femke en juf Merel de vertrouwde gezichten. In
groep B blijven Marieke en Marijke dezelfde dagen werken. Ook in groep C blijft de
samenstelling hetzelfde. Juf Aja en juf Wilna staan hier voor de groep.
Het meeste speelmateriaal dat in de zomer met verschillende kinderen mee naar huis mocht
worden genomen hebben we ondertussen weer schoon teruggekregen. Heeft u nog iets thuis
liggen, dan zien we het graag weer terug op school. Dank aan alle ouders die hier voor
hebben gezorgd!
In de maand september is ons thema ‘Bomen en fruit’. We gaan leren
over de boom, over soorten fruit, we knutselen en zingen in het thema, en
gaan appelmoes maken!
In het nieuwe schooljaar starten we weer met een nieuwe pagina op
Klasbord. Dit betekent dat alle ouders zich opnieuw moeten aanmelden
om de berichten van dit schooljaar te kunnen ontvangen. De aanmeldcode
krijgt uw kind binnenkort mee, maar zal ook hangen op de prikbordjes bij de klassendeuren.
Tot slot nog een paar huishoudelijke mededelingen:
- Woensdag 11 september a.s. is het in de onderbouw tijd voor de jaarlijkse informatieavond.
We vertellen u dan over de gang van zaken in de onderbouw. Daarnaast kunt u kennismaken
met de materialen, we stallen ze voor u uit. De uitnodigingen voor nieuwe ouders worden
binnenkort meegegeven met uw kind.
- We hopen in de maand september nog een keer gebruik te kunnen maken van ons
speeltuinabonnement.
- Elders in de nieuwsbrief staat een oproep voor ouders die willen helpen bij het inrichten van
een themagerichte poppenhoek. Heeft u mogelijkheden, dan horen wij het graag.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Vanaf aanstaande maandag start de bovenbouw met het geven van huiswerk. Iedere
bovenbouwer moet dus zijn huiswerkmap wekelijks meebrengen. In de map komt een
overzicht met groepslessen en toetsen, rekenhuiswerk, een dictee-van-de-weekblad,
leerbladen voor Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, topo en natuur/techniek. Door middel
van tabbladen kunt u hier structuur in aanbrengen.
23 september tot en met 27 september is de nationale Week Tegen Pesten. Het thema is dit
keer:
"Wees een held, met elkaar!"
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held, leraar én leerling.
BRAINS
BRAinS staat voor Brede Activiteiten in Scholen en bestaat uit een ruim activiteitenaanbod
voor alle leerlingen van de gemeente Zuidplas op het gebied van kunst, cultuur, sport en
welzijn.
Eind deze week ontvangt uw kind het Brains boekje met daarin alle aangeboden activiteiten. U
vindt daarin tevens informatie over de aanmeldprocedure.

!!!!!Oproep overblijfouders!!!!!
De bezetting van de mensen tijdens de overblijf is helaas nog niet compleet.
We hebben namelijk nog iemand op vrijdag nodig voor de kinderen van groep 5. Deze
kinderen worden op vrijdag in groep F opgevangen. Wie stelt zich beschikbaar?
Er is tevens geen persoon voor incidenteel invallen beschikbaar. Dit is nodig bij afwezigheid
door ziekte van de “vaste” begeleiders. Geef u op als invalster! Heeft u nog een jong klein
kind? Dat vinden we geen bezwaar.
Als er geen menskracht is, worden groepen samengevoegd. We zullen hierbij de
onderbouwgroepen ontzien.
Als er te weinig menskracht beschikbaar is, zullen we overleggen met de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging. En bekijken of een alternatief haalbaar
is. Wellicht dat er een aanpassing in schooltijd nodig is, of een verhoging van het
overblijfgeld, waardoor een professional van Kinderdam bekostigd kan worden.
Ter aanvulling over de organisatie: We verwachten dat alle kinderen een placemat hebben om
deze te gebruiken bij de lunch.
Opgeven kan via de mail:
Overblijven.montessorinwk@gmail.com
of bellen naar : 06- 42 39 76 18
Alle hulp is welkom!

OPROEP HULP BIJ THEMATISCH INRICHTEN POPPENHOEK
In de gang van de onderbouw staat een prachtige poppenhoek. De juffen van de onderbouw
vinden het heel leuk om deze een paar keer per jaar thematisch in te richten. Dit hebben zij
het afgelopen jaar een paar keer gedaan en de kinderen waren heel enthousiast. De
onderbouwjuffen zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om de poppenhoek in te richten
zodra zich een thema aandient. Tevens zoeken zij een ouder die de coördinatie hiervan op
zich wil nemen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de onderbouwjuffen.
BELANGRIJKE DATA
3 t/m 5 sept

Oud papier container voor de school

11 sept

Informatieve Ouderavond

16 t/m 20 sept

Schoolbrengweek ‘School op SEEF’

23 t/m 27 sept

nationale Week Tegen Pesten

30 sept

M.R. vergadering aanvang 19.30u

3 okt

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

16 okt

Dank-je-wel podium voor hulpouders in het speellokaal

21 t/m 25 okt

Herfstvakantie

28 okt

Studiedag team, alle kinderen vrij!

6 nov
30 jan

Open Kijkochtend in de school 9.00-11.00u
Studiedag team, alle kinderen vrij!

Wij wensen alle kinderen een fijne start!

