NIEUWSBRIEF 2 – 1 oktober 2018

TERUGBLIK
De informatieve ouderavond op 5 sept jl. werd druk bezocht. U weet nu meer over het reilen
en zeilen in de klassen.
PERSONEEL
Helaas ondervindt juf Marijke last van haar lijf waardoor het werken op school wat hapert.
Vorige week lukte het ten dele om haar te vervangen.
Doordat ook juf Janneke ziek was, moesten we noodmaatregelen nemen. De school beschikt
over beperkte invalmogelijkheden (dat is een landelijke realiteit). We hopen dat u begripvol
blijft bij nood.
TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL EN
PERSOONSGEGEVENS
Wij missen nog van een aantal kinderen de ingevulde toestemmingsformulieren.
Wilt u deze alstublieft zo spoedig mogelijk inleveren!!!
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 2 oktober t/m donderdagochtend 4 oktober
voor de school.
KINDERBOEKENWEEK 3 T/M 14 OKT
De Kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober a.s. Het thema is Vriendschap. Het motto is
Kom erbij! 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.
Voor verdere informatie over de Kinderboekenweek zie www.kinderboekenweek.nl
BRUNA wil graag samen met u het lezen van kinderboeken stimuleren. Zij organiseren een
leuke scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. U kunt van 3
t/m 14 oktober kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De kassabonnen
kunt u in leveren op school. Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20% van het
totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken. Een mooie manier om onze
schoolbieb uit te breiden.
Spaart u mee?
VOORSTELLING VOOR HULPOUDERS - 10 OKTOBER
Op woensdagmorgen 10 oktober a.s. verzorgen de kinderen in het speellokaal een
voorstelling voor ‘hulpouders’ : het zogenaamde DANK-JE-WEL PODIUM. Inmiddels heeft u
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Voor het klaarzetten van de hoeveelheid stoelen en voor
de catering is het fijn als u zich hiervoor van te voren aanmeldt.
De voorstelling duurt van ca. 09.00u tot ca 10.00u. Vanaf 08.30u is er inloop met koffie / thee.

!!!!!Oproep!!!!!
wij zijn na de herfstvakantie op zoek naar overblijfouders voor
groep H (vrijdag) en ouders voor pleinwacht/ voetbal
Opgeven kan via de mail:
Overblijven.montessorinwk@gmail.com
of bellen naar : 06- 42 39 76 18

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De maand september stond in het teken van het thema ‘Geologie’. De kinderen hebben
geleerd uit welke onderdelen een vulkaan bestaat, welke dinosaurussen er zijn, wat een
archeoloog precies doet en wat een fossiel is. We mochten zelf ook ‘archeoloogje’ spelen in
de zandtafel en op zoek gaan naar botjes, fossielen en andere geheime dingen.
Op 7 september zijn we naar de speeltuin gegaan. Bij aankomst in de speeltuin was alles nat,
vanwege alle gevallen regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk was het een
stralend mooie ochtend. Op Klasbord heeft u een paar sfeerfoto’s kunnen zien.
De komende weken staan in het teken van het thema van de
Kinderboekenweek ‘Vriendschap’. We knutselen in het thema en
lezen natuurlijk voor uit de ‘kerntitels’ van de Kinderboekenweek. In
sommige klassen hebben we er al een beetje met de kinderen over
gepraat. Wat betekent ‘vriendschap’ nu eigenlijk?
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
Vanmiddag is de middenbouw naar de theatervoorstelling ‘Alleen op de wereld’ in het Swanla
theater geweest. Het was een mooie voorstelling. Nu het schooljaar een aantal weken bezig is
merken we dat de derde groepers steeds meer wennen aan de manier waarop wij werken. En
wat doen ze hard hun best! Voor de vijfde groepers is het belangrijk om goed te blijven
oefenen met de tafels. De komende weken gaan we werken aan het thema. Ons werk kunt u
(op maandag en vrijdag) in de klas bewonderen.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Groep 8 heeft afgelopen maandag een les gevolgd van Bureau Halt. Deze les ging over
“invloed van de groep”. Op 12 oktober krijgen zij ook nog een les over “online veiligheid”,
tevens van Bureau Halt.
De Cito Entreetoets is vorige week met veel inzet gemaakt door onze achtstegroepers. De
uitslag zal hier spoedig van binnenkomen. De ouders van onze achtstegroepers krijgen eind
oktober een uitnodiging voor het ‘voorlopig-adviesgesprek”. In dit gesprek bespreken we ook
direct de uitslag van de Entreetoets.

LEERLINGENOVERZICHT
Het nieuwe leerlingen overzichtsboekje kunnen wij helaas niet zomaar meer uitgeven. De
nieuwe privacywet vraagt nadrukkelijk uw toestemming hiervoor. Zodra wij alle
toestemmingsformulieren retour hebben , zullen wij al dan niet besluiten of wij het
leerlingenboekje ter beschikking stellen.
SCHOOLGIDS 2018 - 2019
Aan de samenstelling van de nieuwe schoolgids wordt hard gewerkt. De gids komt n.a.w. in
oktober beschikbaar op dewebsite. 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.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Debby Quist-Flamand. Ik ben schoolmaatschappelijk werker in dienst van
Kwadraad en werkzaam op diverse scholen.
Ik vervang op deze school tijdelijk mijn collega Esther Looije.
Wat kom ik nu doen op school?
U en uw kind kunnen bij mij terecht met alle vragen die samenhangen rondom opvoeden en
opgroeien. Daarbij kunt u denken aan: onzekerheid/faalangst, scheidingsproblematiek,
weerbaarheid, rouwen, problemen in het contact met leeftijdsgenootjes en problemen rond de
schoolgang.
Als uw kind bij mij wordt aangemeld nodig ik u uit voor gesprek waarbij we samen kijken naar
de huidige situatie, uw hulpvraag en wat er al is geprobeerd. Daarna ga ik samen met uw kind
kijken hoe hij/zij de situatie ervaart en hoe we naar verbetering toe kunnen werken. Ik richt
erop maximaal 8 gesprekken ,of minder uiteraard, te gebruiken voor de ondersteuning. Als wij
samen besluiten dat u of uw kind extra ondersteuning nodig heeft bekijk ik met u samen welke
instanties hierbij aansluiten.
Als u uw kind wil aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk kunt u dit bespreken met de
leerkracht of de intern begeleider. Zij kunnen u verder ondersteunen bij de aanmelding.
Voor nu zal ik iedere woensdagochtend en vrijdagochtend van 08.30 – 09.30 uur aanwezig zijn
om kortdurende en laagdrempelige ondersteuning te bieden aan kinderen, ouders en
leerkrachten.
Tot in de wandelgangen!

OUDERPARTICIPATIELIJST 2018 - 2019
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.
KIDS2MOVE
Kids2move is een leefstijlprogramma voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die fitter willen worden.
Het programma start op 30 oktober a.s. in de gymzaal aan het Kroonkruid te Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Voor verdere info en aanmelding zie bijgaande flyer.
BELANGRIJKE DATA
2 t/m 4 okt

Oud papier container voor de school

10 okt

Dank-je-wel podium voor hulpouders (8.30u) 09.00u-10.00u

12 okt

Gastles door Bureau Halt ‘online veiligheid’ voor groep 8

17 okt

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

22 t/m 26 okt

Herfstvakantie

29 okt

G.M.R. vergadering 20.00u

7 nov

Open Kijkochtend in de school 9.00-11.00u

