NIEUWSBRIEF 3 – 1 november 2018

TERUGBLIK
Het Dank-je-wel podium op 10 okt jl. werd druk bezocht. De
kinderen hebben met een lied of toneelstuk de hulpouders van
afgelopen schooljaar bedankt voor hun hulp en inzet op school.
Namens het bestuur van de Oudervereniging kregen alle
hulpouders ook nog een lekker bedankje uitgereikt.
Op de studiedag van 17 okt jl. kwamen alle teamleden van de
Monton scholen bij elkaar om zich te buigen over het thema:
‘Montessori Kracht’. Na een interactieve opening van inspirerende
sprekers ging iedereen aan de slag om zich te verdiepen in hun
persoonlijke LeerKRACHT d.m.v. het volgen van diverse leerzame
workshops.
PERSONEEL
Juf Marijke tobt met haar fysieke gezondheid helaas. Dit is bovenal vervelend voor haar. Zij
kan haar werk daarom slechts gedeeltelijk realiseren. We lossen het andere deel zo goed
mogelijk op binnen de kansen die er zijn.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Voor de herfstvakantie hebben we, in het kader van de Kinderboekenweek, in de
onderbouwgroepen aandacht besteed aan het thema ‘Kom erbij’. Anderhalve week lang
hebben we gepraat, geknutseld en boekjes gelezen over vriendschap. De komende weken
werken we nog in het thema ‘De seizoenen’, waarbij we natuurlijk aandacht besteden aan de
kenmerken van de herfst, maar ook de andere seizoenen.
Op donderdag 4 oktober (Dierendag) mochten alle kinderen een
knuffeldier mee naar school nemen. Iedereen mocht zijn knuffel laten
zien in de kring, maar ze kwamen ook mee met de gymles. Gezellig
was dat!
De komende periode staan er weer de nodige activiteiten gepland.
Vrijdag 9 november nemen we deel aan het Schoolontbijt. De kinderen hoeven dan thuis niet
te ontbijten. Dit doen we die dag met z’n allen in de klas. Op woensdag 21 november is het tijd
voor de eerste knutselochtend van dit schooljaar. Het thema hiervoor is ‘Sint’. Heeft u zich
opgegeven als hulpouder? Dan krijgt u via uw kind een bevestigingsbriefje voor deze ochtend.
Half november wordt Sinterklaas weer in het land verwacht. Vanaf 12 november a.s. wordt het
Sinterklaasjournaal dagelijks uitgezonden. Leuk om samen met uw kind te kijken. In de
groepen volgen we het Sinterklaasjournaal ook en kijken we gezamenlijk naar de aflevering
van de avond ervoor.

Tot slot nog een huishoudelijke mededeling:
In november is het tijd voor de eerste praatavonden/middagen van het schooljaar. Voor de
onderbouw staan deze gepland op maandag 19 en woensdag 28 november a.s.. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging.
Voor groep C zijn de praatavonden/middagen iets anders ingedeeld. Deze zijn op woensdag
21 en woensdag 28 november. Groep C is niet present bij de gemeenschappelijke
avond/middag op maandag 19 november.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De vijfde groepers zijn afgelopen woensdag naar de bibliotheek geweest. Hier konden ze
‘daten’ met boeken. Met verschillende boeken konden de kinderen kort kennis maken. Daarna
is gekeken naar wat voor soort verhaal het was, bijvoorbeeld een spannend verhaal, een
grappig verhaal of een verhaal over vrienden. Na afloop mochten alle kinderen een boek
uitkiezen om in de klas te lezen. De kinderen waren zo enthousiast dat ze in de klas gelijk in
de boeken begonnen zijn!
De komende weken werken we nog in de thema’s ‘herfst’ en ‘Halloween’. Eind van de maand
gaan we knutselen voor en werken over de decembermaand.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
In de week van 5 november besteden we aandacht aan de Week van Respect. Op maandag 5
november is er een speciale praatavond voor de ouders van groep 8. Op deze avond wordt de
uitslag van de Cito Entreetoets besproken en een voorlopig schooladvies gegeven. Voor de
ouders van groep 6 en 7 zullen de praatavonden op donderdag 15 en maandag 19 november
plaatsvinden. U wordt hier nog voor uitgenodigd.
Op dinsdagmiddag 13 november brengt groep 8 een bezoek aan het Thorbecke Voortgezet
Onderwijs in Nieuwerkerk. We gaan sfeer proeven en lessen volgen. We willen hier graag met
de fiets naar toe, al is het niet ver weg.
Van 16 november tot en met 23 november doen de bovenbouwgroepen mee aan de “Week
van de Mediawijsheid” met het programma Media Masters. We spelen die week dan een
online game over de kansen en gevaren van digitale media. Met als thema “Heb jij het onder
de duim?”
Ook start op 26 november een reeks van drie drama gastlessen voor onze zevende groepers.
De lessen worden verzorgd door Cultuureducatie Zuidplas.
Tot slot zullen we snel lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest. In de bovenbouw vieren we
het feest met zelfgemaakte surprises. Wilt u uw kind hierbij misschien een beetje helpen?
me over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal

NIEUWS UIT DE KINDERRAAD
Geschreven door Senna.
Zoals u misschien wel weet is er op school een Kinderraad. elk jaar zijn het
andere leerlingen van de bovenbouw uit groep 8. Dat zijn altijd 2 kinderen uit
elke bovenbouwklas die goede ideeën hebben en graag de school willen
verbeteren. Dit jaar zijn dat uit groep G ( de klas van juf Debbie ) Britt en de
voorzitter Finn. Uit groep H ( klas van juf Barbara ) zijn dat Skye en Senna. Uit
groep I ( klas van juf Nanouk ) zitten Levi en Sam. De voorzitter ( Finn ) zit ook een paar keer
per jaar met de anderen voorzitters bij de burgemeester waar van 1 kind de
kinderburgemeester wordt. De Kinderraad komt 1 keer in de 2 maanden bij elkaar om hun
ideeën door te geven aan meester Wim (de directeur). De Kinderraad is daar al 2 keer
geweest maar de kinderen mogen altijd samen komen als ze dat willen en ze een plan willen
bespreken. We gaan graag verder met het plein veranderen en eventueel toestellen te
plaatsen of verplaatsen of de handige dingen zoals een duidelijke plaats tot waar de
bovenbouw mag komen als de onderbouw buiten speelt. Natuurlijk wordt er gevraagd wat de
kinderen willen en of het voor iedereen veilig is .
met vriendelijke groet van de Kinderraad
LUIZENCONTROLE
De woensdag na de herfstvakantie zijn alle hoofden van de kinderen weer
gecontroleerd. Gelukkig zijn er geen problemen aangetroffen. Blijft u vooral zelf
ook alert en regelmatig controleren.
We kunnen trouwens nog steeds hulp gebruiken bij de luizencontrole!!!
Dus heeft u tijd om de woensdag na vakanties om 08.30u een uurtje te
‘kriebelen’ ?.....Graag! Aanmelden kan bij de juf van uw kind.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 6 november t/m donderdagochtend 8
november voor de school.
LEERLINGENOVERZICHTSBOEKJE
Op nog een enkeling na hebben alle ouders het toestemmingsformulier ingeleverd. Fijn!
Nagenoeg iedereen gaf toestemming voor opname van hun gegevens in het leerlingenboekje.
We hebben daarom besloten om weer tot uitgifte over te gaan. Inmiddels heeft elk gezin via
hun (oudste) kind een boekje ontvangen. Het boekje is met de meest mogelijke zorg
samengesteld en bevat de kinderen die op teldatum 1 oktober op school zijn.
SCHOOLGIDS 2018 - 2019
De schoolgids is gereed en ligt momenteel ter goedkeuring bij de M.R.
U kunt de tekst alvast inzien op de website.
Mocht u behoefte hebben aan een papieren exemplaar, dan kunt u deze bij de administratie
aanvragen.
KIJKOCHTEND / INLOOPOCHTEND - 7 NOVEMBER
Woensdag 7 november is er een inloopochtend op school tussen 9.00u en 11.00u. Vooral
(groot)ouders en verzorgers van onze eigen kinderen (u dus!) zijn van harte uitgenodigd om
een kijkje in de klas te komen nemen. De schooldag is zoals die altijd is. Er is geen aangepast
programma. Wel ligt er informatiemateriaal in het documentatiecentrum.
Wilt u meehelpen deze dag onder de aandacht te brengen door bijgaande flyer
door te sturen naar belangstellenden (buren, vrienden, kennissen) in uw omgeving?

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT - 9 NOV
Het Nationaal schoolontbijt is een jaarlijks ontbijtevenement, waarbij
kinderen samen ontbijten op school. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk
een goed ontbijt is.
Op vrijdagochtend 9 november starten alle kinderen op school met een
compleet gesubsidieerd ontbijt. Op deze dag wordt er ook extra aandacht
besteed aan het leerzame gedeelte d.m.v. speciaal lesmateriaal.
AUTISME BELEVINGS CIRCUIT
Op 27 november a.s. om 19.00uur organiseert Welzijn Zuidplas i.s.m. het CJG, een leerzame
workshop over Autisme. Voor verdere info zie bijgaande flyer.
GRATIS MUZIEKLESSEN MINIMA
In samenwerking met muziekschool MozArt en VluchtelingenWerk organiseert het CJG gratis
muzieklessen voor kinderen van ouders met een minimuminkomen. Zie bijgaande flyer.
CJG PEDAGOOG ZUIDPLAS
Bijgaand ontvangt u de informatieflyer van het maatschappelijk werk Kwadraad waarin zij u
laten kennismaken met de pedagoog van het CJG Zuidplas.
NIEUWSBRIEF MATILDA
Bijgaand de nieuwsbrief van Matilda. Deze nieuwsbrief is uitgegeven door de Bibliotheek De
Groene Venen en bevat boekentips.
BELANGRIJKE DATA
1 nov

Praatronde middenbouw

5 nov

Voorlopig schooladvies groep 8

6 t/m 8 nov

Oud papier container voor de school

7 nov

Open Kijkochtend in de school 9.00-11.00u

9 nov

Schoolontbijt voor alle kinderen

13 nov

Groep 8 op bezoek bij TVO N’kerk

15 nov

Praatronde bovenbouw

16 t/m 23 nov

Week van de Mediawijsheid

19 nov

Praatronde onder-, midden en bovenbouw

21 nov

Praatronde groep C

26 nov

Start dramaproject met gastlessen voor groep 7

28 nov

Praatronde onderbouw

