NIEUWSBRIEF 2 - 28 september 2017

TERUGBLIK
De informatieve ouderavonden werden druk bezocht. U weet nu meer over het reilen en zeilen
in de klassen.
PERSONEEL
Meester Patrick is de afgelopen maand vader geworden van een prachtige zoon Matthew! Dat
is een grote ontwikkeling in zijn leven. De felicitaties zijn er voor hem en de goede wensen
voor een liefdevolle, gelukkige en betekenisvolle toekomst.
Met juf Sanne en juf Ellen gaat het op dit moment beter. Beiden zijn wekelijks een paar
uurtjes actief om extra ondersteuning te bieden voor kinderen die dat goed kunnen gebruiken.
Sanne verwacht inmiddels ook een kindje! Dat is natuurlijk bijzonder voor haar. We wensen
haar een heel fijne zwangerschap toe.
LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING 5 OKTOBER - SCHOOL DICHT !!!
Op 21 september jl. hebben wij u per mail geïnformeerd over
de landelijke onderwijsstaking op 5 oktober a.s. waar ook
onze school aan meedoet. De school is deze dag dicht voor
de kinderen, de leerkrachten voeren dan actie!!!
Wij begrijpen dat het voor sommige ouders lastig is om voor
deze dag opvang te regelen. Onze BSO organisatie
Speelwijs biedt daarom de mogelijkheid om op deze dag hier op school tegen betaling
noodopvang voor uw kind(eren)te verzorgen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid ,
dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Speelwijs via 06-81494586 of admin@speelwijs.nl
KRANTENCONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 3 oktober t/m donderdagochtend 5 oktober
voor de school.
BINNENKLIMAAT
Het binnenklimaat op school is een voortdurend punt van aandacht. Het verzorgen van een
prettige warmte blijft zowel op warme dagen als op koude dagen een klus. Er is de afgelopen
maand tot een paar maatregelen besloten:
a. We stoppen met het huidige beheersingssysteem van de centrale verwarming. Alle
radiatoren krijgen weer een eigen thermostaatknop, waardoor iedereen voorlopig per
ruimte zelf de warmte kan reguleren.
b. Ons bestuur is overleg met de gemeente gestart om de mogelijkheden voor een
grotere aanpassing van het gebouw te onderzoeken, waaronder modernisering van de
klimaatbeheersing.
c. Voor de extra warme dagen zoeken we tot die tijd een oplossing voor betere ventilatie.
De kostenplaatjes zijn enorm, dus wellicht plaatsen we voorlopig grote
plafondventilatoren.

VANZELFSPREKENDHEDEN
Uw gemeenschappelijk parkeergedrag blijft een mooi thema om te observeren. Waar de ene
ouder bereid is om de auto een straatje verder te parkeren, wil de andere ouder de auto toch
echt heel dicht bij de schooldeur parkeren, ook al is er feitelijk geen echt parkeerplekje. Met
elkaar vormt u de veiligheid en onderlinge sfeer bij het halen en brengen van de kinderen.
Heel vaak gaat het allemaal wel goed, maar meer dan soms gaat het bijna mis door
onoverzichtelijke situaties en onderlinge irritaties. Feitelijk is er echt genoeg parkeerplek
rondom de school, maar dus niet voor de school.
Snoep
Recent haalde een basisschool het nieuws doordat ze beperkende maatregelen hadden
ingevoerd met betrekking tot wat kinderen mochten drinken op school. Andere scholen
nemen beperkende maatregelen met betrekking tot wat er mag worden gegeten of gesnackt.
Onze school heeft een tolerant beleid. Dus wij zien hier regelmatig (eigenlijk steeds meer…)
veel zoetigheden ed. langskomen, zowel voor de ochtendpauzes als bij traktaties.
Graag wijzen wij u daarom op een artikel over snoepen in onze Schoolgids:
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker
in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en
spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de
praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en belegde
boterhammen eten. Snoep, snacks en frisdrank zien wij liever niet op school.
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een
traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die gezond en niet te
groot zijn.
Wilt u als ouder rekening houden met kinderen die allergisch zijn voor bepaalde voedingsstoffen of zich
moeten houden aan een bepaald dieet? De desbetreffende leerkracht of ouder kan u daarover
informeren.
Snoepen tijdens het werk in de klas is uiteraard niet toegestaan.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek is van 4 t/m 15 oktober a.s. en heeft als thema: 'Gruwelijk Eng!'
Het documentatiecentrum is speciaal voor deze gelegenheid ingericht.
In alle klassen wordt aandacht besteed aan de Kinderboekenweek middels lespakketten,
knutselactiviteiten en het (voor)lezen van de bekroonde kinderboeken. Er zal heel wat af
gegriezeld worden bij het (voor)lezen van de gruwelijk enge verhalen.
Voor verdere informatie over de Kinderboekenweek zie www.kinderboekenweek.nl
De Oudervereniging verrast de kinderen van de Montessori met een bezoek van de bekende
kinderboeken schrijver Jacques Vriens!
Dit zal eind november plaatsvinden. Tegen die tijd volgt meer informatie.
Misschien een leuk idee voor u als ouder om samen met uw kind tijdens de
Kinderboekenweek alvast wat boeken te bekijken van Jacques Vriens.

VOORSTELLING VOOR HULPOUDERS - 11 OKTOBER
Op woensdagmorgen 11 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. Vandaag krijgen de
kinderen de uitnodiging met aanmeldstrookje mee naar huis.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De maand september stond in het teken van het thema ‘Bomen en fruit’. De kinderen hebben
geleerd uit welke onderdelen een boom bestaat, hoe een boom groeit, welke soorten fruit er
zijn en er is fruit geproefd. Met hulp van juf Sandra is in alle klassen appelmoes gemaakt…en
gegeten. Dat was smullen!
Het uitje naar de speeltuin kon, vanwege de regen, niet doorgaan op de aanvankelijk
geplande datum. Afgelopen vrijdag zijn we alsnog gegaan. Bij aankomst in de speeltuin
regende het een beetje, maar dat mocht de pret niet drukken. Op Klasbord heeft u een paar
foto’s kunnen zien.
De komende weken staan in het teken van het
thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk
eng’. We knutselen in het thema en lezen
natuurlijk voor uit de ‘kerntitels’ van de
Kinderboekenweek. In de klassen zijn nu al
spoken, spinnen en wat monsters te zien,
maar het wordt vast nog spannender!
Woensdag 4 oktober, op dierendag, krijgen alle kinderen in de onderbouw, in hun eigen groep,
een gastles beeldende kunst. Het onderwerp is ‘Karel en de gekke beesten’. De les wordt
verzorgd door Cultuureducatie Zuidplas. We zijn benieuwd.
Tot slot: in de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we in de onderbouw dit
schooljaar weer gebruik maken van Klasbord. Veel ouders hebben zich hier al voor
aangemeld. Heeft u dit nog niet gedaan, maar wilt u niets missen? Bij de leerkracht van uw
kind kunt u de toegangscode opvragen. Zo kunt u zich alsnog aanmelden.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouw klassen worden langzaam omgetoverd tot gruwelijk enge klassen, wat mooi
aansluit bij de Kinderboekenweek. Spinnen, spoken, vleermuizen, monsters en spookhuizen
zijn al in de klassen te bewonderen. Vanaf volgende week gaan we ook veel gruwelijk enge
verhalen lezen, spannend! In november komt er een echte kinderboekenschrijver langs. In de
klas proberen we regelmatig te lezen, leest u thuis ook samen met uw kind? Er zijn zoveel
leuke en spannende boeken.
In november gaan de groepen 3 en 4 naar de kinderboerderij. Informatie hierover volgt
nog. Groep 5 gaat in het voorjaar naar de boerderij.

NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
De Jantje Betonactie loopt ten einde. Fijn dat er veel loten verkocht zijn. De helft van de
opbrengst komt ten goede aan onze speelplaats. Heeft u nog een boekje thuis, wilt u die dan
zo snel mogelijk mee naar school geven?
Vrijdag 29 september stapt de bovenbouw in de Classic Express. Een grote rijdende
concertzaal voor de school. We hebben geoefend en kunnen vrijdag vast meespelen!
Op vrijdag 6 oktober is er voor groep 8 een excursie naar een zuivelboerderij. En we gaan met
de bus! We zoeken nog twee ouders die het leuk vinden om als begeleiding mee te gaan met
groep 8 en juf Barbara. De excursie duurt van 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Graag
doorgeven bij juf Barbara.
Op dinsdag 10 oktober is er tevens voor groep 8 een les van Bureau Halt over
jeugdcriminaliteit.
Wist u trouwens dat alle leerlingen van de bovenbouw tegenwoordig hun dictee-van-de-week
kunnen oefenen op de site www.bloon.nl? Inlog is bekend bij de leerlingen en anders natuurlijk
bij de groepsleerkracht!
Tot slot de aankomende toetsen:
- vrijdag 29 september toets Topo + AK blok 1
- woensdag 4 oktober toets Engels groep 7 Unit 1
- vrijdag 13 oktober toets GS blok 1.
Succes met leren!
OUDERPARTICIPATIE
Fijn dat er zo veel aanmeldingsformulieren voor (groot) ouderparticipatie retour zijn gekomen.
Leden van het schoolteam of coördinerende ouders nemen contact met u op voor verdere
afspraken.
OPROEP SCHOOLTUIN OUDERS
Helaas hebben zich nog geen hulp (groot) ouders gemeld voor de schooltuin.
Vorig schooljaar is er groente en fruit verbouwd, geoogst en…..opgepeuzeld!
Ook hebben een aantal ouders veel energie gestoken in het maken van extra
plantenbakken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als een aantal ouders zich
aanmelden en hier samen met de kinderen verder mee aan de slag gaan.
Richtlijnen en zaai- en oogstschema’s zijn aanwezig.
Wie o wie meldt zich aan? U doet de kinderen er een heel groot plezier mee!
De schooltuin ligt er nu een beetje verloren bij.
Aanmelden en verdere info bij Wim Danckaarts.
OPROEP LEDEN WERKGROEP FAIR TRADE GEMEENTE
De gemeente Zuidplas wil graag de titel Fair Trade gemeente voeren.
Voordat dit mogelijk is moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, o.a. dat er een
lokale werkgroep is, bestaande uit alle geledingen, die dit voorbereidt.
Vanuit het duurzaamheidsplatform en de Wereldwinkel Nieuwerkerk ad IJssel is deze lokale
werkgroep opgestart.
Wij zoeken versterking en hopen, dat er geïnteresseerde ouders zijn die aan deze lokale
werkgroep willen deelnemen.
Voor opgeven voor deze werkgroep en meer informatie kunt u terecht bij Joke van Gelderen,
Email: jokevgelderen@ziggo.nl, Mobiel: 0633736154

GRATIS NAAR GENERATION DISCOVER FESTIVAL - 4 t/m 8 OKT
Op dit interactieve evenement maken jongeren spelenderwijs kennis met wetenschap en
technologie. De volgende generatie ontdekkers kunnen hier dansen op een kinetische
dansvloer om energie op te wekken, racen met een zoutwaterauto of de stad van de toekomst
bouwen in Virtual Reality.
Dit jaar voor de tweede keer wordt het Generation Discover Festival gehouden, een vijfdaags
festival waarin je alles wat wetenschap en technologie biedt, zelf kunt beleven. Een
evenement dat de volgende generatie ontdekkers uit heel Nederland in beweging brengt.
Het festival is van 4 tot en met 8 oktober 2017 (09.00-18.00) op het Malieveld in Den
Haag. Toegang is gratis! Bestel je gratis tickets op www.generationdiscoverfestival.nl
GRATIS NAAR THEATERVOORSTELLING OVER OPVOEDEN - 9 OKT
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op 9 oktober a.s. een gratis ludieke
Theatervoorstelling over opvoeden, voeding en bewegen.
De voorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is voor alle ouders van kinderen in de leeftijd
van 2 -12 jaar en vindt plaats op maandag 9 oktober van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur bij
de pr. Willem Alexanderschool, Donge 1 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Voor informatie en aanmelding zie bijgaande flyer.
LEEFSTIJLPROGRAMMA KIDS2MOVE
Om kinderen met obesitas en overgewicht in Zuidplas te ondersteunen, hebben diëtist Femke
van Liere en kinderoefentherapeut Lisette Huijser het leefstijlprogramma Kids2Move
ontwikkeld. Onder begeleiding van een oefentherapeut en verschillende lokale
sportaanbieders sporten en bewegen de kinderen in groepsverband. De bijeenkomsten
worden afgewisseld met interactieve workshops voor kinderen en/of ouders, zoals coaching,
tekentherapie, smaaklessen en een kookworkshop. “Kinderen gaan samen werken aan een
gezonde leefstijl en leren op een leuke en speelse manier positief te denken.
De bijeenkomsten zijn elke dinsdag en vrijdag na schooltijd in gymzaal Kroonkruid.
Voorafgaand aan het programma vinden er intakegesprekken plaats. Inschrijven kan tot en
met 20 oktober 2017, via info@kids2move-leefstijl.nl of (0180) 31 89 93.
www.kids2move-leefstijl.nl
Zie bijgaande flyer
MUSICAL ‘ALICE IN WONDERLAND’
Theater voor Iedereen speelt op 27, 28 en 29 oktober de musical Alice in Wonderland in
theater Swanla te Zevenhuizen. Voor kaarten en info zie bijgaande flyer
MUTATIES LEERLINGENBOEKJE
Welkom:
-Nilay
Tot Ziens!
-Ylano

BELANGRIJKE DATA
28 sept

Les in de rijdende concertzaal Classic Express voor de middenbouw

29 sept

Les in de rijdende concertzaal Classic Express voor de bovenbouw

3 t/m 5 okt

Oud papiercontainer voor de school

4 okt

Gastles beeldende kunst in de onderbouw

5 okt

Géén school i.v.m. STAKING!

6 okt

Excursie naar zuivelboerderij groep 8

10 okt

Gastles door Bureau Halt over jeugdcriminaliteit voor groep 8

11 okt

Dank-je-wel podium voor hulpouders in het speellokaal

16 t/m 20 okt

Herfstvakantie

6 nov

Studiemiddag team, alle kinderen vrij vanaf 11.45u!

8 nov

Open Kijkochtend in de school 9.00-11.00u voor (groot) ouders

29 nov

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

23 jan 2018

Studiemiddag team, alle kinderen vrij vanaf 11.45u!

