NIEUWSBRIEF 6 – 9 januari 2020

NIEUW JAAR, NIEUWE INSPIRATIE
In 2020 vieren we de 150ste geboortedag van Maria
Montessori. We laten ons nog altijd inspireren door haar
visie, haar materialen en haar motivatie om de wereld te
verbeteren. Dit doen we door goed onderwijs te geven en
nieuwe materialen te ontwikkelen. Daar worden we blij van,
want blijheid gunnen we elk kind!
Maria Montessori was haar tijd ver vooruit. Ze koppelde de
verbondenheid van het leven en het belang van de natuur
aan het onderwijs. Dit jaar zou ze 150 jaar zijn geworden. Een mooier cadeau had ze niet
kunnen krijgen: een echte Maria Montessori-tulp! Gekweekt in Nederland en over een tijdje te
koop voor iedereen.
AUDIT VAN DE NEDERLANDSE MONTESSORI VERENIGING (NMV)
Een montessorischool zijn we niet zomaar. We moeten aan allerlei criteria voldoen. Iedere 5
jaar vindt er een audit op school plaats door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).
Dinsdag 21 januari 2020 zullen er drie personen de hele dag bij ons op bezoek zijn. Zij leggen
lesbezoeken af, praten met de directie en de teamleden, spreken met een vertegenwoordiging
van ouders en kinderen uit de midden- en bovenbouw. We houden u op de hoogte.
TERUGBLIK SINT & KERST
Sint met z’n pieten hebben op 5 december een bezoek gebracht aan onze school. Zij zijn in
alle klassen langs geweest. De onder- en middenbouwkinderen werden getrakteerd op lekkers
en een cadeautje. De bovenbouwkinderen hadden voor elkaar prachtige surprises en
gedichten gemaakt.
Met heel veel plezier kunnen we terugkijken op een gezellige en sfeervolle kerstviering.
In een mooi samenspel tussen kinderen, schoolteam en feestcommissie was in de
voorgaande dagen de school binnen al in kerstsfeer gebracht.
Het kerstpodium optreden van de kinderen was geslaagd en zorgde voor een ontspannen
sfeer.
En natuurlijk was er het kerstdiner. Om 17.00uur ging de deur open en kwam een prachtige
stoet kinderen en volwassenen de school binnen. De lampen waren uit en de
kerstverlichting aan. Het vormde een mooi overgangsdecor naar de bijzondere kerstklassen.
En de kinderen kwamen weer met heerlijk eten naar school. Wat is dat toch een geslaagde
opzet om zo met elkaar een kerstmaaltijd in te richten! Dank dat u zo actief was om de
bijdrages aan de maaltijd te verzorgen met uw kind(eren).
Ook op het Winterplein was het erg gezellig met poffertjes en warme dranken, de verlichting,
muziek en…..alle ouders!
Dank is er voor de betrokken hulpouders van Sint en Kerst en het schoolteam voor hun
voorbereiding en de feitelijke organisatie.

PERSONEEL
Het verheugt ons u te kunnen melden dat wij versterking hebben gevonden voor ons team.
Natascha Chu is per 1 maart beschikbaar als breed inzetbare groepsleerkracht.
Francisca de Lange is structureel op vrijdag en soms incidenteel op andere dagen
beschikbaar als invaljuf. Zij is deze week al gestart. Heel fijn!
NIEUW SCHOONMAAKBEDRIJF
Per 6 januari 2020 is schoonmaakbedrijf Dolmans actief in onze school. Wij hebben afscheid
genomen van de firma Promen, waar wij jarenlang een prettige samenwerking mee hadden.
De laatste maanden liepen wij echter tegen steeds meer problemen aan. Dit heeft ons doen
besluiten de samenwerking te beëindigen.
De firma Dolmans verricht de schoonmaakwerkzaamheden na schooltijd.
MOGELIJKE STAKING 30 EN 31 JANUARI !!!
De Algemene Onderwijsbond heeft haar leden opgeroepen om op donderdag 30 én vrijdag 31
januari het basis- en voortgezet onderwijs plat te leggen.
De reden: Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld.
In het basisonderwijs zijn de problemen overduidelijk aldus AOb-voorzitter Stolk “Er is een
enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet worden opgevangen. Waardoor de
werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten
omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar.”
Op donderdag 30 januari stond al een studiedag gepland dus de kinderen zijn sowieso
vrij op deze dag.
Of onze leerkrachten meedoen aan de staking is nog niet geheel duidelijk.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren of de school ook op vrijdag 31 januari dicht
is!
PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 4 t/m donderdagochtend 6 februari
voor de school.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
In de onderbouw kijken we terug op een feestelijke decembermaand. De kinderen hebben
genoten van het bezoek van Sinterklaas. Sint was nog maar nauwelijks het land uit of we
waren al bezig de klassen en gangen in kerstsfeer te brengen. De hulpouders hebben op de
knutselochtend van december met alle kinderen een kerstboompje gemaakt van een
dennenappel. Hulpouders; bedankt! En dank aan de familie Chu die voor de dennenappels
heeft gezorgd. Het was een korte, maar hele gezellige periode die we hebben afgesloten met
het kerstdiner in de klassen. Dit werd traditioneel voorafgegaan door het gezamenlijk zingen
van de kerstliedjes in een sfeervol verlicht speellokaal.
Na de kerstvakantie moet iedereen weer even wennen aan het schoolritme.
We besteden aandacht aan de regels en afspraken, verwelkomen ook deze
periode weer nieuwe klasgenootjes en soms ook een andere juf. In de
eerste schoolweek van 2020 is juf Femke gezellig in de klassen op bezoek
geweest en hebben we baby Midas bewonderd.

In januari starten we met het thema ‘mijn lichaam’. We leren over ons lijf, over de binnenkant
en de buitenkant en over hoe we goed voor ons lijf kunnen zorgen. Woensdag 15 januari a.s.
is het al weer tijd voor een thema-knutselochtend.
Van 22 januari t/m 1 februari a.s. zijn het de Nationale Voorleesdagen. Ook hier zullen we in
de klassen aandacht aan besteden en lezen we de 10 prentenboeken die centraal staan. Op
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/ kunt u meer informatie over de boeken vinden. Op
maandag 27 januari a.s. brengen alle onderbouwgroepen een bezoek aan de bibliotheek
voor een interactief programma over ‘Moppereend’, het prentenboek van het jaar. We kijken
er naar uit!

NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouw is het jaar 2020 enthousiast begonnen.
Allereerst hebben we elkaar niet alleen een goed, gezond en gezellig jaar gewenst, maar ook
een jaar met mooi weer, veel doelpunten, zwemdiploma's, kittens, vrede en nog veel meer!
Donderdag 16 januari krijgen de kinderen een workshop - Ark van Noach - drukinkttechniek.
Naar aanleiding van het verhaal van de Ark van Noach gaan de kinderen gezamenlijk hun
eigen ark maken met behulp van de drukinkttechniek.
We zullen het resultaat in de klassen laten zien.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Op 10 januari heeft de bovenbouw een muziekles bij Mozart. Op 14 januari gaat groep 8 van
13.00u-15.15u! op bezoek bij het TVO en op 24 januari brengt groep 8 van 09.30u-10.45u
een bezoekje aan het Comenius College.
Scholenmarkt
Op maandagavond 20 januari 2020 wordt de jaarlijkse scholenmarkt georganiseerd voor alle
leerlingen van groep 8. De scholenmarkt is dit jaar wederom in de Brede school Esse Zoom,
Donge 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Deze scholenmarkt is bedoeld als een informatieavond waarop een groot aantal scholen voor
voortgezet onderwijs uit de regio zich presenteert aan ouders en toekomstige leerlingen. Deze
scholen richten een informatiestand in. U kunt er met de leerkrachten van de diverse scholen
praten om een indruk te krijgen van wat de aanwezige scholen te bieden hebben.
De avond is bedoeld voor de leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers, om te helpen
een keuze te maken voor vervolgonderwijs na de basisschool.
De kinderen van onze school zijn welkom van 19.00u-20.00u.

OPBRENGST JANTJE BETON
De kinderen van groep 8 hebben meegedaan met De Kleine Jantje Beton Loterij. Van de
opbrengst van de loten is de helft bestemd voor onze school. Met de andere helft van de
opbrengst ondersteunt Jantje Beton kinderen om spelen en bewegen in hun eigen buurt leuker
te maken.
In totaal zijn er maar liefst 627 loten verkocht. Dit levert de school een bedrag van € 940.50
op. Een fantastisch resultaat! Het geld zal worden besteed aan de inrichting van ons
schoolplein.
CODERDOJO
Op zaterdag 18 januari organiseert bibliotheek De Groene Venen weer een Coderdojo voor
kinderen vanaf 7 jaar.
Tijdens deze Coderdojo worden kinderen geleerd hoe zij kunnen programmeren en coderen.
Deelname is gratis en de inschrijving kan via de website van de Bibliotheek
www.bibliotheekdegroenevenen.nl of via www.eventbrite.nl
vol = vol!
Via onderstaande links kom je bij de ticketpagina:
Sessie 1 van 10.00 – 11.30 uur
http://bit.ly/sessie1-18jan20
Sessie 2 van 12.00 – 13.30 uur
http://bit.ly/sessie2-18jan20
ZELFVERTROUWEN
Opvoeden is leuk maar ook lastig
Start het jaar positief en help je kind bij het vergroten van zijn of haar zelfvertrouwen.
Maatschappelijk werk ‘Kwadraad’ heeft voor u de volgende tip:
Positief dagboek
Laat je kind een positief dagboek bijhouden.
De meeste kinderen vinden dit heel leuk om te doen.
Koop een leuk schriftje en laat je kind elke dag 3 dingen opschrijven waar het die dag trots op
is.
Wat ging er goed? Wat heb je geleerd? Wat heb je overwonnen? Wat was een fijn moment?
Op deze manier leert je kind positief denken over zichzelf.
Help je kind op weg door vragen te stellen en door mee te denken.
Het werkt het beste als je een vast moment op de dag kiest waarop je samen het dagboekje
invult. Bijvoorbeeld na het eten of voor het slapen gaan.
Heb je vragen over opvoeden? Neem gerust contact op met Liesbeth Kraaijveld:
l.kraaijveld@kwadraad.nl / 088-9004000
BELANGRIJKE DATA (voor zover bekend)
10 jan
14 jan
15 jan
16 jan
21 jan
22 jan t/m 1 febr
24 jan
27 jan
30 en 31 jan
30 jan

Muziekles over sport bij Mozart (ochtend) voor de bovenbouw
Groep 8 naar TVO (13.00u-15.15u!)
Thema knutselochtend onderbouw
Gastles ‘De ark van Noach’ voor de middenbouw
Audit NMV
Nationale voorleesdagen
Groep 8 naar Comenius (09.30u-10.45u)
Bezoek bibliotheek onderbouw
Mogelijke stakingsdagen!
Studiedag team, alle kinderen vrij!

4 t/m 6 febr
17 febr
21 febr (vanaf 11.45u) t/m 28 febr
3 mrt
3 t/m 5 mrt
4 mrt
10 mrt
11 mrt
20 mrt
2 apr
7 t/m 9 apr
10 apr t/m 13 apr
27 apr t/m 8 mei
11 t/m 15 mei
12 t/m 14 mei
15 mei
18 en 19 mei
21 t/m 22 mei
1 juni
9 t/m 11 juni
10 t/m 12 juni
3 juli
14 juli
14 t/m 16 juli
15 juli
16 juli t/m 28 aug
17 juli (vanaf 11.45u) t/m 28 aug
31 aug

Papiercontainer voor de school
Oudergesprekken groep 3
Voorjaarsvakantie
Informatieve Ouderavond, thema volgt nog
Papiercontainer voor de school
Oudergesprekken groep 4 en 5
Oudergesprekken groep 4 en 5
Landelijke Montessori Open dag (09.00u-11.00u)
Klasselunch groep 8
Verkeersexamen groep 7 (theorie)
Papiercontainer voor de school
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie (incl Koningsdag)
Schoolsportweek
Papiercontainer voor de school
Verkeersexamen groep 7 (praktijk)
Schoolfotograaf
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Vrij i.v.m. Pinksteren
Papiercontainer voor de school
Groep 6 en 7 op schoolkamp
Zomerfeest 17.00u-19.30u
Try-out afscheidsvoorstelling groep 8
Papiercontainer voor de school
Bouwsprong groep 2 en 5 en afscheidsvoorstelling groep 8
Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8
Zomervakantie groep 5 t/m 7
Start schooljaar 2020-2021

