NIEUWSBRIEF 5 – 2 december 2019

SINT - 5 DECEMBER
Sinterklaas brengt a.s. donderdag 5 december met 2 pieten een bezoekje aan onze school.
In de bijlage treft u hierover informatie aan.
Let op: donderdag 5 december én vrijdag 6 december hanteren we aangepaste
schooltijden!
TERUGBLIK
Het Nationaal Schoolontbijt op 8 nov jl. verliep heel gezellig. Bijzonder was dat onze school
de eer had Burgemeester Han Weber als gast te hebben voor het nuttigen van een ontbijtje.
Samen met kinderen deed hij zich tegoed aan heerlijk verse broodproducten, diverse soorten
beleg en vers fruit. Er was ruim voldoende geleverd. Wat over was, is geschonken aan de
voedselbank.
Het leverde een mooi stukje op in het Hart van Holland
https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/19156/burgemeester-aan-het-ontbijt-opmontessorischool-nieuwerkerkén Gouwe IJssel Nieuws
https://gouweijsselnieuws.nl/2019/11/09/burgemeester-weber-ontbijt-mee-op-demontessorischool/
De inloopochtend op 13 november jl. werd druk bezocht. Ouders grepen hun kans om even
een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Ook grootouders en een aantal belangstellenden
maakten van de gelegenheid gebruik om de school te bezoeken.
PERSONEEL
Juf Femke is bevallen van een prachtige zoon Midas Ole. Moeder en kind maken het goed!
We wensen het hele gezin veel geluk!
Meester Patrick gaat ons na de kerstvakantie helaas verlaten. Er deed zich voor hem een
mooie kans voor op een andere basisschool. Zijn laatste werkdag is op donderdag 19
december. We wensen Patrick veel geluk en succes!!! De ouders van groep E zijn inmiddels
op de hoogte gesteld. Juf Patricia, die al veel invalwerk doet op onze school in verschillende
groepen, zal na de kerstvakantie voor 4 dagen per week de groep overnemen. Daarnaast zal
juf Monika voorlopig de vrijdag voor haar rekening blijven nemen. Dat is fijn. Hiermee is de
continuïteit voor de groep gewaarborgd.
Vacature (zie bijlage)
We hebben inmiddels sinds 3 weken een advertentie openbaar gemaakt. We zijn nog naarstig
op zoek naar een leerkracht voor 3 dagen per week, die inzetbaar is in verschillende groepen.
Vanaf 6 januari 2020 kan een geschikte kandidaat beginnen. Weet u iemand? Geef het a.u.b.
door.

Juf Judith ondersteunt vier ochtenden per week enkele kinderen van de midden- en
bovenbouw. Zij zal echter na de kerstvakantie nog 2 ochtenden beschikbaar zijn.
Juf Barbara moet even een stapje terugdoen.
Barbara Blokhoff is deze week afwezig door ziekte. Zij heeft helaas geen energie meer. Haar
afwezigheid is voor onbepaalde tijd en heeft consequenties voor haar groep. De directeur zal
de vervanging per week organiseren met teamleden die extra komen werken.
Dat is erg fijn voor de kinderen. Hierdoor neemt de werkdruk echter toe, maar we hopen dat
we hiermee de bezetting voor alle groepen kunnen blijven realiseren.
Vervanging (vanwege lerarentekort)
Tot op heden is het ons wel gelukt de kortdurende vervangingen op te lossen, hierbij maken
we gebruik van parttimers en een oud-collega en door de inzet van ambulante tijd van de
Intern Begeleider te verminderen. Soms worden de kinderen verdeeld. We merken dat dit een
taakverzwaring is en dat betekent dat we dit eenmalig kunnen inzetten, echter niet structureel.
In uiterste nood vragen we uw medewerking om uw kind thuis op te vangen.
Op dit moment hebben we huidige vervanging voor de lange termijn ook opgelost. We zijn blij
dat dit is gelukt. Deze periode rond Sint en Kerst staat bekend als een periode van meer
ziekte en griep onder leerkrachten. We hopen dat het onderwijs voor de kinderen zal
doorgaan, soms met meerdere personen in een werkweek.
MOGELIJKE STAKING 30 EN 31 JANUARI !!!
De Algemene Onderwijsbond heeft haar leden opgeroepen om op donderdag 30 én vrijdag 31
januari het basis- en voortgezet onderwijs plat te leggen.
De reden: Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld.
In het basisonderwijs zijn de problemen overduidelijk aldus AOb-voorzitter Stolk “Er is een
enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet worden opgevangen. Waardoor de
werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten
omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar.”
Hoe de acties er precies uit gaan zien en of onze leerkrachten meedoen met de staking, is
nog niet geheel duidelijk. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons!
Houdt u in ieder geval rekening met deze mogelijke stakingsdagen!
Op 30 januari staat ook een studiedag gepland. In geval van staking bestaat de
mogelijkheid dat we de studiedag zullen moeten verplaatsen.
AFVALVRIJE SCHOOL
Wij hebben kosmisch onderwijs en opvoeding hoog in ons vaandel
staan. We willen kinderen, als wereldburger helpen in hun
ontwikkeling. We stimuleren de verantwoordelijkheid voor onze
aarde. Wij sluiten aan bij een gemeentelijk initiatief om duurzaam
met ons afval om te gaan. Wij zullen aan het project “Afvalvrije
school” meedoen. Dit is een educatief programma o.l.v. Cyclus en
de gemeente, zodat we zuiniger omgaan met consumptie. Door
bewustwording en praktische afspraken op school kan onze
afvalberg kleiner worden. We scheiden namelijk ons afval al in papier, plastic en rest. We
zullen i.v.m. dit project uw medewerking vragen, de kinderen meer bewust maken van andere
activiteiten en onze ambities nog nader uitleggen. Kate van Rossem, voorzitter van onze
Kinderraad, heeft een voorstel over “plastic” in de Kindergemeenteraad gedaan.

Burgemeester Weber reageerde enthousiast. We verwijzen u naar een artikel in het Hart van
Holland
https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/algemeen/19241/kindergemeenteraad-helpt-zuidplasvan-plastic-troep-af-

BETALING VAN DE OUDERBIJDRAGE EN DE OVERBLIJF
De facturen voor de ouderbijdrage en het overblijven zijn medio november naar alle ouders
verzonden. Wilt u alstublieft zorg dragen voor tijdige betaling.
PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 3 t/m donderdagochtend 5 december.
voor de school.
OUDERCOMMUNICATIE APP ‘PARRO’
Inmiddels hebben bijna alle ouders zich aangemeld voor de Parro App.
Dat is fijn want we gaan steeds meer communiceren via deze app.
OPROEP OVERBLIJFOUDERS GROEP H
Er is na de kerstvakantie menskracht nodig bij de overblijf. Een kwartier met
de groep lunchen en ook toezicht houden bij het (buiten)spelen. Het is fijn, dat
iemand zich n.a.v. de vorige oproep beschikbaar heeft gesteld. We hebben nu
nog iemand nodig voor de vrijdag. Er staat een vrijwilligersvergoeding
tegenover, maar vooral een leuk stel kinderen.
Kunt u misschien op vrijdag groep H begeleiden? Neem dan contact op met
coördinator Anne Timmermans of de directeur Peter Rietveld.
CADEAU OUDERVERENIGING: TIME TIMERS
Een prachtig cadeau van de Oudervereniging: time timer
De Oudervereniging heeft de school 10 time timers geschonken. Daar
zijn we heel blij mee!
We vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid dragen en
hun eigen planning van hun taken kunnen bepalen. Een kind kan met
behulp van een time timer de tijdsduur goed in de gaten houden. We
gebruiken dit hulpmiddel al via het digibord voor alle kinderen, maar
kunnen met de time timer van de Oudervereniging ook individuele
kinderen goed begeleiden.

OPBRENGST ZOMERFEEST 2019
Het afgelopen Zomerfeest heeft een bedrag van € 1.500,00
opgeleverd.
Een fantastisch resultaat!
De helft van deze opbrengst wordt binnenkort overgedragen aan het
goede doel "Stichting e-NABLE Nederland". Een organisatie bestaande
uit vrijwilligers die met behulp van 3D-printers voor iemand met een
fysieke beperking kosteloos 3D-geprinte handen en armen maken.
CODERDOJO
Op zaterdag 21 december organiseert bibliotheek De Groene Venen weer een Coderdojo voor
kinderen vanaf 7 jaar.
Tijdens deze Coderdojo worden kinderen geleerd hoe zij kunnen programmeren en coderen.
Bij deze vaardigheden ontwikkelen de kinderen skills als analytisch denken,
probleemoplossend vermogen en omgaan met de ict basisvaardigheden. Kinderen kunnen
aan de slag met projectjes waarbij het kerst thema centraal staat.
Wil jij erbij zijn, vraag dan snel een ticket voor de volgende Coderdojo aan. Want vol = vol!
Via onderstaande links kom je bij de ticketpagina:
Sessie 1 van 10.00 – 11.30 uur
http://bit.ly/kerstsessie1
Sessie 2 van 12.00 – 13.30 uur
http://bit.ly/kerstsessie2

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Wat is er de afgelopen maand veel gebeurd! We hebben met de groepen genoten van een
heerlijk Schoolontbijt. In het kader van het thema ‘Vroeger en nu’ hebben we gastlessen
van Heleen Vlietstra gekregen en hebben de kinderen oude kinderliedjes geleerd als ‘Daantje’,
‘Elsje Fiederelsje’ en ‘Drie ganzen’. De oudste kleuters hebben op 19 november een heel
geslaagd opgetreden voor bewoners van de Meander gegeven. Juf Janneke, de
muziekleerkracht in de midden- en bovenbouw, heeft een aantal maandagen muziekles aan
de kleuters gegeven. De kinderen hebben er van genoten. In het voorjaar komt ze opnieuw
een aantal muzieklessen verzorgen.
En natuurlijk zijn de kinderen in de ban van
Sinterklaas. Met dank aan een aantal
enthousiaste ouders is de gang van de
onderbouw volledig in Sinterklaassfeer gebracht!
De poppenhoek is een stoomboot geworden,
compleet met slaapkamer van Sinterklaas, echte
gordijnen en een kombuis voor de bakpieten. In
de gang zijn er speelplekken als een pakhuis,
een inpaktafel en een leeshoek. De kinderen
spelen er met veel plezier. Reuze bedankt aan
de ouders die dit hebben gerealiseerd!
In de klassen zijn we volop bezig ons voor te bereiden op de komst van Sinterklaas; we
knutselen, rekenen met kruidnootjes, helpen de rijmpiet en oefenen Sinterklaasliedjes en versjes
voor als Sint op bezoek komt. In het speellokaal doen we aan Pietengym…en gaan de kinderen
natuurlijk een Pietendiploma halen. Op de eerste knutselochtend van dit schooljaar hebben de
hulpouders echte pietenmutsen met de kinderen gemaakt. Hulpouders bedankt! En ook dank aan
de ouders die vrijdag 29 november aanwezig waren bij de Pietenspelochtend. De kinderen waren

enthousiast, er werd goed meegedaan aan alle activiteiten en in de gang rook het heerlijk naar de
versgebakken kruidnootjes. We zijn heel blij dat we met uw hulp deze activiteiten met & voor de
kinderen kunnen organiseren!

Deze week hopen we Sinterklaas op school te mogen begroeten. Na het Sinterklaasfeest toveren
we de klassen en gangen om in Kerstsfeer en hebben we een knutselochtend in het thema kerst.
De hulpouders hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging gekregen. In de laatste schoolweek voor
de kerstvakantie is het dan weer tijd voor de kerstmaaltijd op school. U kunt daar aan bijdragen
door voor die avond, samen met uw kind, een gerechtje te verzorgen. De ‘hapjesboom’ hangt
binnenkort op de deur van de groep van uw kind.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
Kruidnoten bakken
Woensdag 27 november waren er heel veel ouders die kruidnoten hebben gebakken met de
kinderen. Het was een gezellig samenzijn in de lerarenkamer waar vandaan de heerlijke
geuren ons tegemoet kwamen. De kinderen vonden het fantastisch. Bedankt daarvoor!
Dierenambulance
Groep 4 had op vrijdag 29 november bezoek van de dierenambulance. De kinderen hebben
geleerd wat ze doen bij deze hulpdienst en konden een kijkje nemen in een ambulance voor
dieren. Het was voor de kinderen erg leerzaam en indrukwekkend!
December, de maand van festiviteiten
Deze maand staat vooral in het teken van feest vieren. Sinterklaas is al op donderdag. En na
Sinterklaas knallen we gelijk door naar de kerstsferen. Met de kerstweken gaan we op school
nog zingen met elkaar en gaan we nog gezellig eten in de avond. Wat een leuke en knusse
weken nog tot het nieuwe jaar begint.
Ark van Noach les
Op donderdag 16 januari krijgen de kinderen een kunstzinnige les over ‘de ark van Noach’.
Deze dag komt er een juf of meester een leuke creatieve les verzorgen die in het teken staat
van dit Bijbelse verhaal. De creatievelingen kunnen dus hun hart ophalen deze dag.
NIEUWS VAN DE MONTESSORI PEUTERGROEP (KINDERDAM)
We hebben inmiddels alweer wat leuke lieve kinderen erbij op onze
peutergroep, maar we hebben ook nog plaats voor nieuwe kinderen.
Wist u dat de peuters al vanaf 2 jaar bij ons geplaats kunnen worden en
we zijn nu ook al weer een tijdje op de maandag open, dat betekent dat
we nu al 3 ochtenden open zijn.
De bedoeling is dat we vanaf halverwege het voorjaar 2020, 5 ochtenden
open gaan.
U bent altijd van harte welkom om bij ons een kijkje op de groep te komen nemen.
Juf Sylvia en juf Jessica zijn ook bezig met een Montessori opleiding voor pedagogisch
medewerkers (0-4 jaar) zodat zij zich nog meer bezig kunnen houden met de Montessori
methodes. Hierdoor is een goede aansluiting op onze school mogelijk.
Op vrijdag 15 november hebben de peuters een leuk optreden voor hun ouders gegeven om
het thema Herfst leuk af te sluiten.

We hebben gezellig met kinderen en ouders in een mooie kring op de grond gezeten en de
kinderen zijn begonnen met het liedje Regen regen stop ermee. De kinderen hadden allemaal
een stokje en tikte op de maat van de muziek mee. Bij het woordje stop, na de naam van een
kindje moesten de kinderen stoppen met tikken. Alle kinderen en de juffen werden genoemd
en wat deden ze allemaal goed mee.
Daarna hebben we met de ouders de regendans van kabouter Plop en gedaan en wat konden
de ouders ook goed mee dansen.
Voor vragen over de peutergroep kunt u contact opnemen op nr 06 89 99 05 74
Of mailen naar montessoripsg@kinderdam.nl
Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur.
Ir Lelystraat 42 Nieuwerkerk aan den IJssel
We hopen u snel een keertje te zien.
KERST 2019
Op woensdagmiddag 18 december van 17.00u tot 19.00u vindt voor de
kinderen de kerstmaaltijd plaats op school.
Voor de ouders is van 18.15u tot 19.00u (bij goed weer) een deel van het
schoolplein omgetoverd in een winterplein met lichtjes, muziek, poffertjes,
glühwein e.d.
Voor verdere info zie bijlage!

BELANGRIJKE DATA (voor zover bekend)
5 dec

Sint op school

6 dec

We beginnen om 09.30uur

18 dec

Kerstdiner met de kinderen op school 17.00-19.00uur

18 dec

Winterplein voor ouders ( bij goed weer) vanaf 18.15u

23 dec t/m 5 jan

Kerstvakantie

10 jan

Muziekles over sport bij Mozart (ochtend) voor de
bovenbouw

14 jan

Groep 8 naar TVO (middag)

16 jan

Gastles ‘De ark van Noach’ voor de middenbouw

24 jan

Groep 8 naar Comenius (ochtend)

30 en 31 jan

Mogelijke stakingsdagen!

30 jan

Studiedag team, alle kinderen vrij!

17 febr

Oudergesprekken groep 3

21 febr (vanaf 11.45u) t/m 28 febr 2020

Voorjaarsvakantie

3 mrt

Informatieve Ouderavond, thema volgt nog

4 mrt

Oudergesprekken groep 4 en 5

10 mrt

Oudergesprekken groep 4 en 5

11 mrt

Landelijke Montessori Open dag (09.00u-11.00u)

20 mrt
2 apr

Klasselunch groep 8
Verkeersexamen groep 7 (theorie)

10 apr t/m 13 apr 2020

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

27 apr t/m 8 mei 2020

Meivakantie (incl Koningsdag)

11 t/m 15 mei

Schoolsportweek

15 mei

Verkeersexamen groep 7 (praktijk)

18 en 19 mei

Schoolfotograaf

21 t/m 22 mei 2020

Vrij i.v.m. Hemelvaart

1 juni 2020
10 t/m 12 juni
3 juli

Vrij i.v.m. Pinksteren
Groep 6 en 7 op schoolkamp
Zomerfeest 17.00u-19.30u

14 juli

Try-out afscheidsvoorstelling groep 8

15 juli

Bouwsprong groep 2 en 5 en afscheidsvoorstelling groep 8

16 juli t/m 28 aug 2020

Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8

17 juli (vanaf 11.45u) t/m 28 aug 2020

Zomervakantie groep 5 t/m 7

31 aug 2020

Start schooljaar 2020-2021

