NIEUWSBRIEF 9 – 18 april 2019

TERUGBLIK
De schoolreis naar Duinrell was een groot succes. Het weer was prima en de stemming zat
er goed in. De kinderen hebben genoten van alle leuke attracties. Hulpouders bedankt voor de
begeleiding!
Deze week stond in het teken van het afscheid van mees Wim. De kinderen hebben in de
klassen optredens verzorgd. Gisteren was er een druk bezochte afscheidsreceptie en
vandaag een feestelijke afsluiting in Fabia Dance Center.
FORMATIEZAKEN
Na de meivakantie start Peter Rietveld als nieuwe directeur. Wij heten hem van harte
welkom op onze school en wensen hem veel succes en vooral veel plezier met deze nieuwe
uitdaging.
Na de meivakantie start ook juf Angelique. Ook haar wensen we natuurlijk heel veel succes
in groep F en veel plezier hier op school.
Graag stel ik mij voor!
Mijn naam is Annemieke Sloof en vanaf vorige week werk ik als interim intern
begeleider op de Montessorischool. Als intern begeleider zal ik me tot de
zomervakantie bezig houden met zaken betreffende de leerlingzorg en zal ik
op verschillende momenten gedurende de week op school aanwezig zijn.
Inmiddels heb ik een rondleiding gehad op school en al kennisgemaakt met
een aantal teamleden. Ik heb er zin in!
Wellicht ontmoeten we elkaar in de komende weken een keer.
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
ochtend.
STUDIEDAG TEAM 3 OKT
Op donderdag 3 oktober a.s. heeft het team een studiedag met de medewerkers van alle
Monton scholen.
SCHOOLFOTOGRAAF - 6 en 7 MEI
Op maandag 6 en dinsdag 7 mei (dus direct na de meivakantie!) worden er weer
schoolfoto’s gemaakt. Er wordt een serie foto’s van uw kind gemaakt waarin de
kinderen staan. 2 Foto’s tegen een witte en 1 foto tegen een houtlook
achtergrond. Ook worden er weer broer/zus foto’s gemaakt en een groepsfoto.
De planning is als volgt:
De middenbouw (gr D en E), de bovenbouw en de broer/zus foto’s op maandag , de
onderbouw en groep F op dinsdag.
Hiervan kan afgeweken worden indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

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.
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).
Het schema is als volgt:
Maandag
13 mei
Dinsdag
14 mei
Woensdag
15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag
17 mei

Groep 8
Groep 5
Groep 4
Groep 7
Groep 6

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema lente/Pasen. We hebben
paaskuikens geknutseld, paaseieren gemaakt en bloemen geverfd. Ook hebben we in iedere
klas tuinkers gekweekt. Hierdoor rook het de afgelopen weken heerlijk in de gangen van de
onderbouw!
Maandag 8 april zijn we op schoolreis geweest. Dit was een groot succes! Het was niet alleen
prachtig weer, maar het was ook nog eens heel gezellig. Een geslaagd uitje!
Afgelopen maandag, 15 april, nam de onderbouw afscheid van meester Wim op een
feestelijke manier. We hebben hem verrast met een mooie, kleurrijke dans. Hij vond de dans
zo mooi dat hij zelfs even heeft meegedaan. Na afloop kreeg hij van iedere klas een prachtig
cadeau; geknutselde handjes van alle kinderen in de onderbouw.
Donderdag hebben we nog genoten van een feestelijke dag. Deze dag heeft in het teken
gestaan van workshops, dansen en afscheid nemen van meester Wim. En nu… een
welverdiende vakantie. De meeste plantjes en sloffenzakken zijn al mee naar huis. Zorgt u er
voor dat alles na de meivakantie weer mee gaat naar school?
Na de meivakantie starten we met het thema ‘Kleine diertjes’. Voor het thema willen we aan
de kinderen vragen of ze een steen (diameter +/- 6 cm) mee naar school kunnen nemen voor
een werkje. Voor nu wensen we iedereen twee fijne weken. Tot 6 mei!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouw gaat na de meivakantie nog een gezellige periode tegemoet.
Vanaf 9 mei krijgen de groepen een vlinder kweekset in de klas. Zo kunnen we de cyclus
van ei tot vlinder gaan volgen.
Dinsdag 14 mei heeft groep 5 sportdag en groep 4 op woensdag 15 mei. Op woensdag 29
mei heeft groep 5 nog een uitstapje naar de kaasboerderij in Haastrecht.

NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
De bovenbouw is maandag na de vakantie direct in de ochtend aan de beurt bij de
schoolfotograaf.
Op woensdag 8 mei doen de kinderen uit groep 7 hun praktisch fietsexamen. Dus zorgt u
ervoor dat de fietsen in orde zijn? Ook wordt van de kinderen gevraagd om vooraf de route
een paar keer te rijden. Het is raadzaam om dit samen met uw kind te doen. U heeft over de
route al informatie ontvangen.
Na de meivakantie ontvangt u schriftelijk de uitslag van de Route 8 Eindtoets.
Op 13 mei is er voor de bovenbouw een stripworkshop. De voorbereidingen voor de
Sterrenshow starten ook na de meivakantie.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 7 mei t/m donderdagochtend 9 mei voor de
school.
OPZET INLOOPKWARTIER BLIJFT GEHANDHAAFD
We hebben besloten het inloopkwartier zoals we dat dit schooljaar hebben ingezet, te
handhaven. De opzet blijkt bijzonder prettig te werken voor de kinderen en de leerkrachten.
Dus voor de duidelijkheid:
Op maandag en vrijdag worden de kinderen en belangstellenden vanaf kwart over acht door de
groepsleerkracht bij de deur ontvangen. Uw kind kan dan werk in de klas laten zien. Vervolgens trekt de
volwassene zich terug en kunnen de kinderen zelfstandig hun werkzaamheden voortzetten.
Op dinsdag, woensdag en donderdag worden alleen de kinderen bij de deur van de klas of in de klas
ontvangen door de groepsleerkracht. De kinderen pakken werk en kunnen beginnen. Ouders blijven
dan dus op de gang. Berichtjes voor de leerkrachten dan graag op een briefje aanreiken.

ToM-TRAINING
In mei organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin met MEE en Welzijn Zuidplas een
Theory of Mind (ToM) training.
De ToM-training is een sociale vaardigheidstraining en bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar
die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Vaak hebben
deze kinderen geringe interesse in anderen of vinden zij het lastig om emoties bij zichzelf en
anderen te herkennen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sharon van der Heijden via 0182-520333.
.
BELANGRIJKE DATA
19 apr t/m 3 mei

Meivakantie

6 en 7 mei

Schoolfotograaf

7 t/m 9 mei

Oud papiercontainer voor de school

8 mei

Praktisch verkeersexamen groep 7

13 mei

Stripworkshop bovenbouw

13 mei

Schoolsportdag groep 8

14 mei

Schoolsportdag groep 5

15 mei

Schoolsportdag groep 4

16 mei

Schoolsportdag groep 7

17 mei

Schoolsportdag groep 6

29 mei

Groep 5 naar kaasboerderij

30 t/m 31 mei

Vrij i.v.m. Hemelvaart

10 juni

Vrij i.v.m,. 2e Pinksterdag

19 juni

Personeelsdag team, alle kinderen vrij!

5 juli

Zomerfeest 17.00u – 19.30u

16 juli

Try-out afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

17 juli

Bouwsprong groep 2 en 5 ( ’s middags)

17 juli

Afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

18 juli

Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8

19 juli (vanaf 11.45u)

Zomervakantie groep 5 t/m 7 (vanaf 11.00u uitzwaaien)

3 okt

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

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

Herfstvakantie

23 dec 2019 t/m 3 jan 2020

Kerstvakantie

21 febr (vanaf 11.45u)

Start voorjaarsvakantie

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

HET TEAM WENST U EEN FIJNE MEIVAKANTIE TOE!

