NIEUWSBRIEF 9 – 27 april 2018

TERUGBLIK
*De afgelopen periode waren er enkele speciale toetsen zoals de eindtoets voor groep 8 en
het verkeersexamen voor groep 7. Daarnaast passeerden speciale activiteiten zoals het
schoolkamp voor groep 6 en 7, het bezoek aan de Sterrenwacht in Dordrecht voor de
middenbouw en het bezoek aan de kinderboerderij voor de onderbouw. Speciale activiteiten
die mogelijk worden door veel vrijwillige ouderhulp en door, niet onbelangrijk, de bekostiging
vanuit uw ouderbijdrage. Heel fijn!
*De school kleurde bijna zelf oranje tijdens de Koningsspelen afgelopen vrijdag. Een grote
groep kleurrijke begeleiders (ouders, leerlingen van het Albeda-collega en teamleden)
bezorgden onze eigen kleurrijke kinderen een heerlijke feestochtend met dans, muziek, sport
en spel.
*Uw kind heeft het traditionele oranje liederenblad al meegekregen. U vindt hierop de liederen
die tijdens de aubade in Nieuwerkerk worden gezongen. Kinderen krijgen daar met dit
liederenblad als bewijs een traktatie (zie publicaties in de plaatselijke streekbladen).
OUD PAPIER CONTAINER
Van dinsdagochtend 15 mei t/m donderdagochtend 17 mei staat de oud papier container voor
de school.
MUTATIES LEERLINGEN
Welkom!
-Shay (groep A)
-Yfke (groep B)

-Lydia (groep B)

-Tyler (groep E)

TEAMNIEUWS
Juf Sanne is er mede door haar zwangerschap een tijdje uit geweest. Sinds eind maart werkt
zij zich daarom in en maakt ze steeds meer werkuren. Na de meivakantie volgt er een
volgende stap: zij zal enige uren in groep E gaan maken. Patrick blijft daarbij gewoon zijn
werkdagen maken en ook Patricia blijft voorlopig meedraaien in groep E.
Juf Ellen zie ik intussen haar laatste periode ingaan op school. Zij stopt immers na vele vele
jaren met haar werk in het onderwijs. Dat maakt de komende maanden voor haar bijzonder.
Mees Wim heeft enkele extra verlofdagen na de meivakantie. Vanaf 17 mei is hij weer
beschikbaar. Voor echt urgente zaken direct na de meivakantie kunt u zich richten tot de
bouwcoordinatoren (voor algemene schoolzaken), Annemieke (voor speciale leerlingzaken) en
Anita (voor administratieve zaken).
VOORKEUREN BIJ BOUWSPRONG
De laatste maanden van dit schooljaar breken aan. Soms doet een ouder dan een verzoek of
hun kind bij de bouwsprong in een specifieke groep kan worden geplaatst en/of bij een
specifieke juf. Daar heeft de school begrip voor en we nemen deze verzoeken mee bij onze
keuzes om de kinderen in te delen. Als school hebben wij daarbij met de belangen van alle
kinderen, ouders en leerkrachten rekening te houden. Wij willen bijvoorbeeld graag
evenwichtige groepen samenstellen qua aantallen, qua basiszorg en qua extra zorg. Aan uw
verzoeken kunnen we daarom soms wel voldoen, maar soms ook niet. Dat is een feitelijkheid,
waar we uw begrip voor vragen ondanks uw eventuele teleurstelling.

VRAGENLIJST TEVREDENHEID OUDERS
Een keer in de zoveel tijd vragen we ouders digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze keer is
de vragenlijst ‘Tevredenheid Ouders’ aan de beurt. Op deze manier krijgen wij als school een
beeld waar onze sterke punten liggen en ook welke punten wij nog verder kunnen verbeteren.
Na de meivakantie ontvangt u via de mail de inloggegevens hiervoor.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Na Pasen hebben we in de onderbouw gewerkt met het thema
(kinder)boerderij. De kinderen hebben geleerd over de dieren op
de boerderij en hoe hun jongen heten, waarom er boerderijen zijn,
wie er voor de dieren zorgt en welke dingen wij allemaal gebruiken
van de dieren. Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan
kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’. We hebben daar een
leuke les gekregen en konden een echte kip, haan, cavia, konijn of
rat aaien en op schoot nemen. Bedankt aan alle hulpouders die
ons naar de boerderij hebben gebracht en de kinderen hebben
begeleid. Het waren gezellige ochtenden.
Op 20 april hebben we meegedaan aan de Koningsspelen. De kinderen hebben in de klassen
goed gegeten van het ontbijt; zien eten doet eten! Het was fijn dat er ook deze dag weer
voldoende hulpouders beschikbaar waren om te helpen bij het ontbijt en om de groepjes te
begeleiden bij de spelletjes op het plein.
De afgelopen week zijn de plantjes al mee naar huis gegaan en op de laatste schooldag voor
de vakantie gaan ook de sloffenzakken mee naar huis. Wilt u thuis even kijken of alles nog
past? Na de meivakantie mogen de sloffenzakken en de plantjes weer mee naar school. Fijne
vakantie!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De maand april was een drukke maand. Bezoek aan de sterrenwacht, koningsspelen en een
kunst- en cultuur les. Afgelopen maandag hebben alle middenbouwgroepen een les kunst- en
cultuureducatie gehad. De les ging deze keer over wol-kunst, de kinderen zijn aan de slag
gegaan met naaldvilten. Met een naald moesten de kinderen wol in een lapje prikken. Het was
een leuke les en er zijn mooie dingen gemaakt, de kunstwerken zijn met de kinderen mee
naar huis gegaan. Eerder deze maand zijn de verschillende klassen op bezoek geweest bij
Sterrenwacht Mercurius. Hier kregen we uitleg over de planeten, konden we de tentoonstelling
bekijken en mochten we door een hele grote telescoop kijken. Helaas was het op alle dagen
bewolkt en konden we geen planeten, zon of maan zien. En na de vakantie is het echt zover:
op 24 mei is onze planetententoonstelling. Deze avond laten we alles zien wat we gemaakt en
geleerd hebben. U bent van harte welkom om in de klassen te komen kijken!
Direct na de vakantie hebben de groepen 4 (woensdag 16 mei) en 5 (dinsdag 15 mei) ook nog
een sportdag op het programma staan. Meer informatie hierover vindt u verderop in de
nieuwsbrief en in de uitnodiging in uw mail.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
De leerlingen uit groep 7 zijn allemaal voor het Theoretisch verkeersexamen geslaagd! Op
dinsdag 15 mei rest hen nog het Praktisch verkeersexamen. Zij kunnen op deze dag, met hun
fiets, eerst naar school komen en zullen gezamenlijk naar het examen fietsen.
Het schoolkamp met groep 6 en 7 was weer een groot succes. We hebben ontzettend geboft
met het weer en konden hierdoor veel buitenactiviteiten doen. Denk maar aan levend stratego,
een sportmiddag, een wandeling met een boswachter en gewoon heel veel buiten spelen!

De Robocup junior (programmeerwedstrijd) verliep teleurstellend voor onze teams. Het wordt
voor ons tijd om de laatste nieuwe robot aan te schaffen, om weer mee te kunnen doen in de
top.
Dit jaar heeft groep 8 voor het eerst de eindtoets Route 8 gemaakt. Een digitale, adaptieve
toets op ieders niveau. Op wat kleine hardware probleempjes na verliep dit prima. Nu hopen
op een passende uitslag! Deze volgt nog.
Op donderdag 24 mei heeft groep 8 een les vanuit de NS over “Spelen op het spoor”.
Op 1 juni hebben alle bovenbouwgroepen een les “Stopmotion”.
Op 7 juni vervalt de gymles voor de bovenbouw in verband met de schoolfotograaf.
Op 22 juni mag groep 8 op kamp, volledig georganiseerd door ouders.
Tot slot ontvangt u het nieuwe groepslessenoverzicht via de huiswerkmap op maandag na de
vakantie, groep 8 ontvangt dit op dinsdag in verband met de sportdag.
OUDERBETROKKENHEID enkele voorbeelden uitgelicht
*de werkgroep ‘klusouders’ heeft: de buitenberging een grote opruimbeurt gegeven; de
metalen onderbouwkast gerepareerd; zoekt een oplossing voor het verzakte containerhuisje
bij de voordeur; is met mij in overleg over het plaatsen van ventilatoren in sommige groepen
i.v.m. verkoeling op heel warme dagen. Daarnaast is divers leidingwerk hersteld en een
gangluik.
*de werkgroep ‘speelplaatsouders’ heeft: onze speelplaats grondig bekeken en zoekt thans
een oplossing voor een andere plaats van de bovenbouwfietsen; voor een kleine herindeling
van het voetbalgebied; voor een kleine aanpassing van de grondstrook; het herstel van de
verzakte zandbak en het recht leggen van enkele tegelranden.
*de werkgroep ‘zomerfeest’ is al heel ver met de voorbereidingen van ons Zomerfeest op 29
juni. Thema: het Verre Oosten. Er staat u en de kinderen weer veel moois, gezelligs en
lekkers te wachten.
*de werkgroep ‘doc-ouders’ is dagelijks actief. Zij zorgen er samen voor dat de kinderen elke
dag terecht kunnen in het documentatiecentrum en dat het daar strak blijft.
*met het bestuur van de Oudervereniging heb ik regelmatig contact. Naast het overleg over de
inzet van het geld uit de ouderbijdrages, spreek ik met hen over algemene schoolzaken, over
overblijfzaken, over ouderbetrokkenheid, over de communicatie tussen school en ouders en
recent over de organisatie en de inhoud van de aankomende informatieve ouderavond op 23
mei over ‘Kinderen en Mediawijsheid’.
HULP GEVRAAGD VOOR DE SCHOOLTUIN
Onze schooltuin naast de voordeur zoekt verzorgers. De tuin ligt er nu wat verpieterd bij. Is er
een ouder of grootouder die ons met haar of zijn groene vingers wil helpen? Dan graag een
seintje naar Wim.
SCHOOLSPORTWEEK
Van 14 mei t/m 18 mei wordt door de gemeente Zuidplas de
Schoolsportweek 2018 georganiseerd met medewerking van diverse
sportverenigingen. De kinderen krijgen via de leerkrachten extra
informatie uitgereikt over de verdere organisatie, tijden, kleding,
afspraken over eten en drinken, afhalen en brengen e.d.
Houdt u rekening met licht gewijzigde schooltijden op deze dagen!

INFORMATIEAVOND KINDEREN EN MEDIAWIJSHEID – 23 MEI – aanvang 19.30u

Kinderen lijken tegenwoordig bijna alleen nog maar aandacht te hebben voor het blauwe
schermpje van hun mobiel en iPadscherm. Ze besteden veel tijd aan Whatsappen,
Instagrammen, Snapchatten, Gamen en volgen vloggers op YouTube. Het vele gebruik van
Social Media is een trend die maar niet lijkt te stoppen en waar sommige maar lastig mee
kunnen omgaan, zowel ouders als kinderen. Toch is het van groot belang dat we er op een
goede en veilige manier gebruik van maken.
De Oudervereniging organiseert i.s.m. Media Bewustzijn een interactieve avond over de
diversiteit van social media, gaming, online pesten, trends, ontwikkelingen en overige online
gerelateerde onderwerpen.
Wat maakt het nu dat zoveel kinderen ervoor vallen? Hoe gaan zij om met online privacy en
wanneer praat u erover met elkaar? Is het nog mogelijk om echte vriendschappen op te
bouwen via Sociale Media en welke gevaren kunnen deze ontwikkelingen opleveren? Wat
kunt u als ouder/verzorger betekenen?
Noteer de datum vast in uw agenda! Na de meivakantie ontvangt u de officiële uitnodiging en
kunt u zich via het antwoordstrookje opgeven voor deze avond.

Beste ouders/verzorgers,
Met spoed zijn wij op zoek naar overblijf ouders, opa's, oma's of andere familie leden of
kennissen.
Contact opnemen kan via: overblijven.montessorinwk@gmail.com
Vriendelijke groeten,

Liza Breedevelt (overblijfcoördinator)

SCHOOLFOTOGRAAF 7 en 8 JUNI
Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni worden er weer schoolfoto’s gemaakt. Er
zullen foto’s van uw kind gemaakt worden in verschillende poses, broer/zus
foto’s en een groepsfoto. Na afloop krijgt u een code waarmee u kunt inloggen
en bestellen, net als vorig jaar.
Houdt u alstublieft alvast rekening met deze dagen? De dagen kennen een strakke
organisatie, waardoor we geen rekening kunnen houden met kinderen die deze dag speciale
afspraken hebben.
AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse vindt in Nieuwerkerk plaats op 28 mei, 29 mei, 31 mei en
1 juni a.s.
Er vindt GÉÉN voorverkoop meer plaats op scholen.
Verkoop vindt plaats in Winkelcentrum Reigerhof. Kaarten à € 6,Vrijdag 25 mei van 8.30 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 26 mei van 9.00 uur tot 15.00 uur
Kaarten zijn ook te koop op de startavond zelf bij de voetbalvereniging Nieuwerkerk.
Kosten zijn dan € 7,50 per kaart.
Voor route en verdere informatie zie www.avondvierdaagse-nieuwerkerk.nl
MUDMANIACSRUN (tip)
Op 23 juni a.s. van 09.30 – 14.00 uur organiseert Kinderopvang Humanitas de succesvolle
MudmaniacsRun! bij Outdoor Valley in Bergschenhoek. Aanmeldingen en verdere
informatie www.facebook.com/mudmaniacsrun
Zie bijgaande flyer.
NESSELOOP (tip)
Op zaterdag 26 mei start aan de Boulevard van Nesselande de Nesseloop, een prestatieloop
voor groot en klein. In het kader van fitte en sportieve kinderen brengen wij deze loop graag
onder uw aandacht.
Meer info op www.nesseloop.nl
Zie bijgaande flyer.
TRAININGSAANBOD VRIJWILLIGERS (tip)
Graag maken wij u erop attent dat er vanuit Welzijn Zuidplas regelmatig interessante (veelal
gratis) cursussen, workshops en voorlichtingslessen voor vrijwilligers worden aangeboden. U
vindt het aanbod op https://welzijnzuidplas.nl onder de knop ‘Wil je iets leren’ > Cursusaanbod.
TEKEN EN RUPSEN
Het prachtige voorjaar nodigt uit om weer meer naar buiten te gaan. Kinderen spelen meer
buiten, gaan naar het bos of de duinen. De natuur heeft echter ook enkele nadelen.
Op verzoek van GGD Holland Midden delen we bijgaande informatie over de teek en de
bastaardsatijn rups.

BELANGRIJKE DATA 2017-2018
27 apr t/m 11 mei

Meivakantie

14 mei

Schoolsportdag groep 8

15 mei

Schoolsportdag groep 5
Praktisch verkeersexamen groep 7

15 t/m 17 mei

Oud papiercontainer voor de school

16 mei

Schoolsportdag groep 4

17 mei

Schoolsportdag groep 7

17 mei

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

18 mei

Schoolsportdag groep 6

21 mei

Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag

23 mei

Informatieve Ouderavond ‘Kinderen en mediawijsheid’

24 mei

Planeten tentoonstelling middenbouw 17.00-18.00u

7 en 8 juni

Schoolfotograaf

11 juni

Studiemiddag team, alle kinderen vrij vanaf 11.45u!

29 juni

Zomerfeest 17.00u – 19.30u thema ’t Verre Oosten

10 juli

Try-out afscheidsvoorstelling groep 8

11 juli

Afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

11 juli

Bouwsprong groep 2 en 5 ( ’s middags)

12 juli t/m 24 aug 2018

Zomervakantie voor groep 0 t/m 4 + 8

13 juli (vanaf 11.45u) t/m 24 aug 2018

Zomervakantie voor groep 5 t/m 7 vanaf 11.00u uitzwaaien

VAKANTIEREGELING 2018 -2019
22 okt t/m 26 okt 2018

Herfstvakantie

24 dec 2018 t/m 4 jan 2019

Kerstvakantie

22 febr 2019 (vanaf 11.45uur)

Start voorjaarsvakantie voor alle groepen

25 febr t/m 1 mrt 2019

Voorjaarsvakantie

19 apr t/m 22 apr 2019

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

23 apr t/m 3 mei 2019

Meivakantie (incl. Koningsdag)

30 mei t/m 31 mei 2019

Vrij i.v.m. Hemelvaart

10 juni 2019

Vrij i.v.m. Pinksteren

18 juli t/m 30 aug 2019

Zomervakantie voor groep 0 t/m 4 + 8

19 juli (vanaf 11.45u) t/m 30 aug 2019

Zomervakantie voor groep 5 t/m 7

HET TEAM WENST U EEN FIJNE MEIVAKANTIE TOE!

