NIEUWSBRIEF 7 – 21 februari 2019

PERSONEEL
Marijke Hoogvelt klinkt tevreden over het herstel na haar knie operatie. Dat is natuurlijk fijn
nieuws. In maart ontstaat het moment dat ze weer uurtjes maakt om te re-integreren op
school.
Naast Annemieke Visschers vertrekt ook Hanna Louwerse per 1 april van onze school. Hanna
heeft een paar jaar bij ons op school gewerkt. Zij heeft laten zien dat zij een lieve juf was, die
vaardig haar kundigheid en betrokkenheid inzette voor de kinderen, voor het team en voor u
als ouders. Hanna gaat dichter bij haar huis werken. De ouders van groep F zijn al eerder
geïnformeerd.
De school heeft thans diverse gesprekken met kandidaten die hier willen komen werken. Voor
de plek van juf Hanna hebben we waarschijnlijk een oplossing gevonden. Dat is prettig.
UIT DE DIRECTIEKAMER
Zelf ga ik dus ook de school verlaten na een heel lang directeurschap. Mijn vertrekdatum van
school lijkt intussen 1 mei te worden. Diverse voorbereidingen zijn op gang gekomen voor een
gepast afscheid en voor overdracht momenten. Ik werk zelf onder andere aan een extra
feestelijke en leuke dag voor de kinderen. U hoort vast op andere manieren verdere informatie
over bepaalde zaken.
In ieder geval zijn er op dit moment ook gesprekken en contacten over mijn opvolging. Er is
een serieuze kandidaat in beeld.
OPEN OCHTEND - 13 MAART
Alle montessorischolen zetten, in het kader van de Landelijke Montessori Dag,
woensdagochtend 13 maart a.s. hun deur open voor bezoekers.
Ze willen dan aan ouders, familie, buren en andere geïnteresseerden laten zien wat het
montessori-onderwijs onderscheidend en interessant maakt. Deze ochtend informeert u over
het bijzondere van ons onderwijs.
U bent van harte welkom voor een bezoekje in de klassen.
In de klassen vinden overigens geen aangepaste activiteiten plaats. Het gewone
woensdagochtendprogramma wordt uitgevoerd.
Hoort zegt het voort!
NIEUWS VAN PEUTEROPVANG KINDERDAM
Zoals u misschien weet, heeft BSO KinderDam ook een Montessori peutergroep in de
Ir Lelystraat 42.
We hebben in november en december 2 inloopochtenden gehad en die zijn goed bezocht. We
hebben daar inmiddels nieuwe inschrijvingen door gekregen maar er zijn nog wat plaatsen vrij
voor peuters vanaf 2 jaar.
Wij zijn op woensdag en vrijdag open van 8.30 uur tot 11.45 uur.
Open ochtend woensdag 13 maart.
Tijdens de open ochtend op de Montessorischool kunt u ook bij ons een kijkje komen
nemen wat wij allemaal doen op de peutergroep, we staan klaar voor al uw vragen.

Tijdens de nationale voorleesdagen heeft er een mevrouw van de bibliotheek het leuke boek
‘Harrie zoekt een huis’ voorgelezen aan de peuters. Die waren erg enthousiast.
We hebben goed contact met de bibliotheek en ook met het CJG.
We hopen u snel een keer te zien bij ons op de peutergroep.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen:
06 899 905 74
montessoripsg@kinderdam.nl
Groetjes Juf Sylvia en juf Safia (stagiaire)
INSCHRIJVING BROERTJE(S) EN ZUS(JES)
Wilt u zo spoedig mogelijk – voor zover u dat wilt en nog niet heeft gedaan – broertjes en
zusjes inschrijven die komend schooljaar 4 jaar worden! Wij willen dit graag zo vroeg
mogelijk weten zodat wij alvast voor uw kind een plekje kunnen reserveren.
TERUGBLIK LANDELIJKE STAKINGSDAG SCHOOLLEIDERS
De aangekondigde stakingsactie van de schoolleiders in de week van 4 t/m 8 februari heeft
ertoe geleid dat we in die week inderdaad geen vervanging hebben gezocht voor de
afwezigheid wegens ziekte van een leerkracht. In die week hebben we steeds een andere
groep naar huis gestuurd zodat 2 dagen opgevangen konden worden door een juf van de
andere groep. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
MOGELIJKE ONDERWIJSSTAKING – 15 MAART
Op 15 maart is er weer een landelijke staking aangekondigd. Leerkrachten kunnen er deze
dag voor kiezen om hieraan deel te nemen. Het zou dus kunnen dat uw zoon of dochter deze
dag geen les heeft vanwege het staken van zijn of haar leerkracht. In dat geval vragen wij u
om zelf opvang te regelen voor uw kind(eren) op deze dag.
Houd u in ieder geval rekening met deze datum. Zodra wij zicht hebben op welke leerkrachten
deelnemen aan de staking, hoort u dat zo spoedig mogelijk.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen. Naast de
boeken die we zelf hebben voorgelezen in de klas, zijn er ook veel (groot)ouders in de klas
geweest om hun zelf meegenomen boeken voor te lezen. We hebben genoten; dank aan alle
voorlezers!
6 en 7 februari hebben de onderbouwgroepen een bezoek
gebracht aan Villa Zebra. We zijn met een grote bus opgehaald op
school en zijn, terwijl de buschauffeur gezellige muziek draaide,
naar Rotterdam gereden. In Villa Zebra gingen we naar de
tentoonstelling ‘ZELF!’. Daar volgden we de workshop
‘Tangrameiland’, gebaseerd op het prentenboek ‘Tangramkat’.
Nadat het boek was voorgelezen, mochten we zelf aan de slag met een levensgrote tangram,
hebben we een eiland bezocht en mochten we ons eigen eiland tekenen. Dank aan de
hulpouders die de groepen hebben begeleid. Het was een geslaagd uitstapje!
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het thema ‘Verkeer: 112’. Voor dit thema zijn we op
zoek naar ouders die het leuk vinden om de poppenhoek te versieren in het thema. Als u
interesse heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Maandag 18 maart a.s. zijn alle kinderen vrij om 11:45 i.v.m. een studiemiddag van het

schoolteam. Woensdag 20 maart a.s. is het weer tijd voor een thema-knutselochtend.
De weken na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen van groep 2 een bezoek brengen aan
de schoolarts. De schoolarts is donderdag 21 februari op school geweest. De kinderen van
groep 2 hebben alvast kennis kunnen maken en een beetje te horen gekregen wat ze bij de
schoolarts gaan doen.
Tot slot; op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor de jaarlijkse
Playbackshow, voor en door de kinderen. De voorrondes hebben inmiddels plaatsgevonden
in de klassen. We zijn trots op iedereen die daar aan mee heeft gedaan en natuurlijk veel
succes voor iedereen die vrijdag namens de eigen groep op gaat treden!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
Morgen hebben we nog de playbackshow, daarna hebben we lekker een week om uit te
rusten. Er is dan vast ook voldoende tijd om een leuk boek te lezen?!
In maart hebben de groepen 3 (22 maart) en 4 (14 maart) een leuk uitje, een boerderijbezoek.
Meer informatie volgt.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Op 14 en 26 maart krijgen de bovenbouwgroepen les van Stichting Cultuur Educatie. Een les
over wolkunst en een les over mode in de kunst.
Op vrijdag 29 maart doet groep 8 mee aan de Klasse-lunch. Groep 8 krijgt deze lunch
aangeboden.
Op donderdag 4 april doet groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Let op! Dit staat niet op
het nieuwe groepslessenoverzicht!
Op 15 en 16 april zal groep 8 de eindtoets Route 8 maken. Deze eindtoets wordt of op de 15e
of op de 16e digitaal gemaakt. U krijgt over deze eindtoets na de voorjaarsvakantie nog
informatie en u hoort op welke dag uw kind aan de beurt is.
Voor de zesde- en zevendegroepers uit groep H betekent dit, dat zij op deze dagen worden
verdeeld over groep G en I, omdat groep 8 de toets in het lokaal van H maakt, begeleid door
Barbara.
CODERDOJO
Op 16 maart organiseert de Bibliotheek De Groene Venen weer een Coderdojo! Je kunt lekker
meedoen met een aantal (nieuwe) projectjes waarbij je kennis kunt maken met programmeren
en coderen.
Je kunt aan de slag met Bloxels, waarbij je zelf je sprites kunt maken en in een bijbehorende
app je videogame kunt ontwerpen. Programmeren in Minecraft kan ook. Maar daarbij is een
beetje ervaring met Minecraft op de pc wel handig!
Wil je nog een keer programmeren met de Microbit of de Arduino dan kan dat ook.
Dus........geef je snel op want er is maar plaats voor 15 deelnemers.
Er zijn laptops en tablets aanwezig, maar je mag uiteraard ook je eigen device meenemen.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 5 maart t/m donderdagochtend 7 maart
voor de school.
JANTJE BETON
De actie Jantje Beton heeft dit jaar een bedrag opgeleverd van € 1002,- Dat is een prachtig
bedrag. We reserveren dit bedrag als aanvullend budget om de plannen te realiseren voor een
aanpassing van de speelplaats.

BELANGRIJKE DATA
21 febr

Praatronde bb (groep 8)

22 febr

Playbackshow voor de kinderen

22 febr (vanaf 11.45u) t/m 1 mrt

Voorjaarsvakantie

5 t/m 7 mrt

Papiercontainer voor de school

5 mrt

Praatronde mb en bb

13 mrt

Praatronde ob

13 mrt

Open ochtend 09.00u-11.00u (Landelijke Montessoridag)

14 mrt

Bezoek boerderij groep 4

14 mrt

Gastles ‘wolkunst’ voor de bovenbouw

14 mrt

Praatronde ob en bb

15 mrt

Mogelijke onderwijsstaking!

18 mrt

Studiemiddag team, Alle kinderen vrij vanaf 11.45uur!

20 mrt

Thema-knutselochtend in de onderbouw

22 mrt

Bezoek boerderij groep 3

26 mrt

Gastles ‘mode in de kunst’ voor de bovenbouw

28 mrt

M.R. vergadering

29 mrt

Klasse-lunch groep 8

4 apr

Theoretisch verkeersexamen groep 7

8 apr

Schoolreis! Terugkomst ca. 16.30!

15 en 16 apr

Eindtoets ( Route 8) groep 8

OPEN OCHTEND
WOENSDAG 13 MAART
09:00 - 11:00
U bent van harte welkom!
Op woensdagochtend 13 maart zetten wij onze deuren open voor bezoekers.
Wij willen dan aan ouders, familie, buren en andere geïnteresseerden laten zien
wat het montessori-onderwijs onderscheidend en interessant maakt. Deze
ochtend informeert u en buitenstaanders over het bijzondere van ons onderwijs.
Natuurlijk bent u zelf als (groot)ouders of verzorgers van harte welkom voor een
bezoekje in de klassen of in de bouwgroep waar uw kind volgend schooljaar zit.
In de klassen vinden overigens geen aangepaste activiteiten plaats. Het gewone
woensdagochtendprogramma wordt uitgevoerd.
Dus hoort zegt het voort!

