NIEUWSBRIEF 8 – 28 maart 2019

TERUGBLIK
De Playbackshow op 22 februari jl was weer een ware happening. De kinderen gingen
allemaal vol voor de winst maar uiteindelijk wisten Gael en Benjamin uit groep B, Jillz, Jill,
Renée en Noortje uit groep F en Rosanna, Rosa, Noortje en Beau uit groep H voor hun bouw
de wisselbeker in de wacht te slepen. Proficiat!
De Kijkochtend op 13 maart jl. werd goed bezocht. Naast de vele (groot) ouders kwamen ook
een aantal nieuwe ouders een kijkje nemen in de klassen en onze school. Dat is fijn!
UIT DE DIRECTIEKAMER
Afscheid Annemieke en Hanna
De school heeft per 1 april afscheid genomen van Annemieke Visschers en Hanna Louwerse.
Het heeft zo moeten zijn dat zij beiden tegelijkertijd kozen om te wisselen van
schoolomgeving.
Annemieke vertrekt na 13 schooljaren. Zij heeft daarin lang tijd gewerkt met de
bovenbouwkinderen. Sinds 2010 werkte ze steeds meer als intern begeleidster. Jaren heeft zij
de interne begeleiding op school in samenwerking met Karin van Rooijen verzorgd; vanaf
schooljaar 2017 geheel zelfstandig.
Annemieke toonde zich altijd als een blijmoedige persoonlijkheid. Zij is een vakvrouw, die haar
vak goed verstaat als het gaat om observeren, analyseren, aansturen, verantwoorden en
communiceren over de ontwikkelingen en de speciale ondersteuning van de kinderen. Ze is
een lieve juf voor de kinderen, een betrokken collega binnen het schoolteam en voor ouders
altijd een betrokken en betrouwbare schakel in de zorg voor hun kind. Ik kijk met waardering
en dankbaarheid terug op haar betekenisvolle jaren op school, waarin ik zelf veel direct met
haar optrok en samenwerkte.
Hanna vertrekt na bijna 5 complete schooljaren, die voorafgingen door enkele jaren van af en
toe wat invalwerk op school. Zij heeft twee jaar gewerkt met onderbouwkinderen en vanaf
2016 was de middenbouw haar werkterrein. Haar werk had een speciale kant. Zij was zelf
oud-leerling van de school en zij werd vervolgens leerkracht op die school. Bovendien was zij
deel van het schoolteam, waar ook haar moeder deel van aanmaakt. Dat zat het werken op
school niet in de weg. Hanna is namelijk een zelfbewuste, zelfstandige en vaardige vakvrouw.
Naar de kinderen, collega’s en naar ouders kan zij haar bevindingen en opvattingen prima
onderbouwen en omzetten in daden en begeleiding. Ze is een lieve juf voor de kinderen en
een juf om je kind heel gerust aan toe te vertrouwen. Hanna gaat nu werken in haar
woonplaats. Ik kijk ook met waardering en dankbaarheid terug op haar betekenisvolle jaren
hier, in en buiten de klas. (van Wim Danckaarts)
Formatiezaken
*Peter Rietveld neemt als nieuwe directeur van de school hier het directiewerk over per 1 mei
aanstaande. Hij bereidt zich voor met overdrachtsgesprekken en de nodige deelmomenten.
Eind april wordt hij per mail bereikbaar middels info@montessorinwk.nl
U kunt hem mogelijk al ontmoeten tijdens de afscheidsreceptie op 17 april aanstaande.

*Angelique de Groot wordt de nieuwe leerkracht van groep F, maar nog niet in april. Karin van
Rooijen, u welbekend, zal bijna alle dagen in april werken in groep F. Ellie Louwerse werkt in
april dan bijna alle dagen in groep D met af en toe een bijdrage op woensdagen van een
andere juf.
*Aad Gouw, onze vakleerkracht gym is fors geblesseerd aan zijn knie. Hij werkt naar
vermogen maar moet op enig moment zijn werkzaamheden onderbreken voor een medische
ingreep.
*Marijke Hoogvelt lijkt succesvol te herstellen. Zij maakt intussen weer uren op school.
*Voor de opvolging van Annemieke zijn we nog bezig. De eerste sollicitatieronde was
uiteindelijk niet succesvol.
Mijn vertrek 1
Zelf ben ik nog een paar dagen in april uw schooldirecteur. Het is voor mij een welbewuste
keus om de school over te dragen. De praktijk van alle dag vraagt echter voortdurend mijn
volle aandacht en energie. De praktijk van alledag houdt niet automatisch rekening met tijd en
ruimte om af te ronden en over te dragen. Dus ik moet mijn proces pragmatischer benaderen.
Voor u betekent het de komende twee weken dat ik steeds minder nieuwe vragen of
verzoeken oppak, maar doorschuif naar Peter Rietveld cq tot na de meivakantie. Door het
vertrek van Annemieke is er tijdelijk geen interne begeleiding beschikbaar. Voor alle vragen
over uw kinderen verwijs ik u daarom naar de leerkrachten. Zij zijn voorbereid op het vertrek
van Annemieke, maar hebben niet vanzelfsprekend dezelfde mogelijkheden in tijd, ruimte,
energie en kennis. Het is goed mogelijk dat ik in mei of juni momenten benut om mijn werk
verder af te ronden. Anita Hoppezak blijft aanspreekbaar voor allerhande zaken op het gebied
van formulieren, administratie of informatie.
Mijn vertrek 2
Mijn afscheidsreceptie staat uit op woensdagmiddag 17 april tussen 15.30-17.00u in het
speellokaal. Dat wordt een markant moment voor mezelf: afscheid van u en de kinderen,
afscheid van mijn team, afscheid van mijn schoolwerk en alles iedereen die daar verder deel
van uitmaakt of deel van heeft uitgemaakt. U bent uitgenodigd door de Oudervereniging, maar
voel u ook uitgenodigd door mij. ’s Avonds hoop ik op een succesvol samenzijn met mijn
huidige schoolteam en de uitgenodigde oud-teamleden van de afgelopen 33 jaar.
In de HartvanHolland is intussen na een interview een bericht opgenomen over mijn vertrek na
33 schooljaren.
Donderdag 18 april bied ik zelf de kinderen een speciale dag aan. Ik heb een mooie
samenwerking gevonden met Fabia Dance Center (haar mooie centrum ligt naast de school).
Zij verzorgt een spetterende dag voor alle kinderen. Daar ben ik heel blij mee, want zelf dans
ik al ruim 45 jaar in tal van dansvormen. Verder ben ik een groot liefhebber van wereldmuziek.
Dus deze dag is voor mij heel passend ter afscheid en afronding. Na afloop van deze
donderdag vertonen de kinderen een presentatie op het podium van Fabia’s Center en mogen
alle ouders komen kijken. U hoort daar verder over.
PERSONEELSDAG 19 JUNI , KINDEREN VRIJ!

Woensdag 19 juni is er een personeelsdag voor het schoolteam. Deze dag is bovenal gericht
op teamvorming en ontspanning met elkaar. De kinderen hebben deze dag een extra vrije
dag.

SCHOOLREIS
Op 8 april a.s. gaan de kinderen op schoolreis naar…..DUINRELL! De kinderen hebben
onlangs allemaal een brief met informatie meegekregen. De bussen zullen omstreeks
16.30uur terug zijn op school!
We duimen natuurlijk voor mooi weer!
SCHOOLSPORTWEEK
Van 13 mei t/m 17 mei wordt door de gemeente Zuidplas de Schoolsportweek 2019
georganiseerd met medewerking van diverse sportverenigingen. De kinderen krijgen tegen die
tijd via de leerkrachten extra informatie uitgereikt over de verdere organisatie, tijden, kleding,
afspraken over eten en drinken, afhalen en brengen e.d.
Houdt u nu vast rekening met licht gewijzigde schooltijden op deze dagen. De dagen
beginnen meestal bij de sportlocaties en eindigen rond 15.15uur (woensdag gewoon
12.00uur).
DAG VAN DE LEERPLICHT
Op 21 maart jl was het de Dag van de Leerplicht. Op deze dag is landelijk stilgestaan bij het
recht op onderwijs voor alle kinderen in Nederland. Dit keer stonden vrijwilligers en hulpouders
in het middelpunt, die zich belangeloos inzetten om kinderen verder te helpen. Ook onze school
maakt dankbaar gebruik van de diensten van hulpouders en vrijwilligers. Dus ook van onze kant
een oprecht DANK JE WEL!
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De afgelopen periode hebben we in het thema
112 gewerkt! We hebben aandacht besteed aan
de ambulance, de brandweer en de politie. Zo
kregen de onderbouwgroepen 5 maart een
gastles door een echte politieagente in uniform
en mochten de kinderen daarna een kijkje
nemen in het politiebusje die voor de school
stond. We hebben zelfs de sirene even mogen
horen. Annuska, moeder van Lasse (A) en Mads
(B), reuze bedankt voor deze leuke themastart!
Op 22 en 26 maart zijn de onderbouwgroepen op bezoek bij de brandweerkazerne geweest.
Brandweerman Jaap heeft verteld over de kazerne, wat brandweermannen allemaal doen
(niet alleen branden blussen!) en wat je moet doen als er zelf brand is thuis.
Daarna hebben we in de kazerne en de brandweerauto's rondgekeken. We hebben enorm
genoten van dit thema.
Als klap op de vuurpijl hebben we 26 maart ook nog eens bezoek gehad van een echte
poppendokter. Anne, de mama van Luce (B), heeft de knuffels van alle kinderen op haar
spreekuur gehad. Verloren oogjes, gebroken armpjes of buikpijn; de dokter wist alle knuffels
weer beter te maken. Heel erg bedankt voor je tijd en zorg voor de knuffels, Anne!
In april staat het thema ‘lente en pasen’ centraal. We zullen dan knutselen, lesje geven en
zingen in het thema. Op maandag 8 april gaan we op schoolreis naar Duinrell; hier hebben we
veel zin in!
In de week voor de meivakantie nemen we afscheid van meester Wim. Wat er dan precies
gaat gebeuren is nog een verrassing!

NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De groepen 3 en 4 hebben afgelopen weken een bezoek aan de boerderij gebracht. De
kinderen hebben het erg naar hun zin gehad en leuke dingen gezien en geleerd. Zo waren er
een kip, een konijn, een appel, konden de kinderen leren over de bij en was er kikkerdril.
Groep 5 gaat later in het jaar naar de boerderij, hier volgt later meer informatie over.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
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. Op 15 en 16 april zal
groep 8 de eindtoets Route 8 maken. Op woensdag 8 mei is het praktisch verkeersexamen
voor groep 7. De kinderen krijgen van te voren de route mee om samen met u te oefenen.
Zorgt u er ook voor dat de fiets van de kinderen in orde is?
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 2 april t/m donderdagochtend 4 april voor
de school.
CURSUS KIES INSTRUMENT
MozArt start op dinsdag 7 mei a.s. met een cursus instrumenten kiezen voor kinderen van
7-10 jaar.
Informatie en opgave: www.moz-art-zuidplas.nl

.
BELANGRIJKE DATA
28 mrt

M.R. vergadering

29 mrt

Klasse-lunch groep 8

2 t/m 4 apr

Oud papiercontainer voor de school

4 apr

Theoretisch verkeersexamen groep 7

8 apr

Schoolreis! Terugkomst ca. 16.30!

15 en 16 apr

Eindtoets ( Route 8) groep 8

17 apr

Afscheidsreceptie Wim Danckaarts 15.30u-17.00u

8 mei

Praktisch verkeersexamen groep 7

19 juni

Personeelsdag team, kinderen vrij!

Vakantieregeling 2019-2020
21 okt t/m 25 okt 2019

Herfstvakantie

23 dec 2019 t/m 3 jan 2020

Kerstvakantie

24 t/m 28 febr 2020

Voorjaarsvakantie

10 apr t/m 13 apr 2020

Goede Vrijdag en Pasen

27 apr t/m 8 mei 2020

Meivakantie

21 en 22 mei 2020

Vrij i.v.m. Hemelvaart

1 juni 2020

Vrij i.v.m. Pinksteren

16 juli 2020

Start Zomervakantie groep 0 t/m 4 en 8

17 juli 2020 (vanaf 11.45u)

Start zomervakantie groep 5 t/m 7

