NIEUWSBRIEF 7 – 3 februari 2020

POSITIEF NIEUWS AUDIT NEDERLANDSE MONTESSORI VERENIGING
Op 21 januari jl. heeft het auditteam van de Nederlandse Montessori
Vereniging (NMV) onze school bezocht. Zij hebben gedurende de hele
dag kritisch rondgekeken, geobserveerd en gesprekken gevoerd met
het team, directie, ouders en leerlingen. Aan het eind van de dag
kregen we het verlossende woord. Onze school komt in aanmerking
voor wederom een erkenning/certificering van de NMV voor de
komende 4 jaar.Top!!!
Het uitgebreide rapport van alle reflecties en aanbevelingen is nog niet
in ons bezit maar zal t.z.t. met de medezeggenschapsraad worden gedeeld.
SCHOONMAAKBEDRIJF
Per 6 januari 2020 was na schooltijd ons nieuwe schoonmaakbedrijf Dolmans actief in onze
school. Onlangs heeft Dolmans echter de keuze gemaakt hun schoonmaaktak te beëindigen
en over te dragen aan CSU, een partij die zich volledig met schoonmaakonderhoud bezig
houdt en tot de top 3 van schoonmaakbedrijven in Nederland behoort. Vanaf nu is dus CSU
ons schoonmaakbedrijf. Onze vaste schoonmaker Sunil is ook overgenomen door CSU en
blijft dus voor onze school de schoonmaakwerkzaamheden vervullen. Dat is fijn!
STAKING
Leraren hebben afgelopen donderdag en vrijdag massaal gestaakt, maar liefst voor de zesde
keer in drie jaar tijd. Bij alle stakingen horen we dezelfde eisen: meer geld, minder werkdruk
en meer menskracht.
Minister Slob gaf meerdere keren extra geld aan het onderwijs, maar het probleem lijkt niet
kleiner te worden. Op dit moment komt het onderwijs duizenden leraren tekort, en de
verwachting is dat - als de regering niet meer extra maatregelen neemt - dat in 2027 oploopt
tot meer dan 10.000 voltijdsbanen.
Leraren in het basisonderwijs krijgen dit jaar loonsverhoging. Onderwijsbonden zijn nog niet
tevreden met het loon. In het basisonderwijs hebben leraren jarenlang geen loonsverhoging
gekregen, en de kloof met het voortgezet onderwijs moet volgens de bonden overbrugd
worden.
Hoe zit het met het geld voor de werkdruk?
Per jaar krijgen scholen 333 miljoen euro extra om de werkdruk bij leraren te verlichten. Dat
loopt nog op naar 430 miljoen euro per jaar. Bij een gemiddelde school met 225 leerlingen
komt dat neer op zo'n 50.000 euro. Met dat geld kan bijvoorbeeld een extra
onderwijsassistent, parttime-leerkracht, vakleerkracht of conciërge worden aangenomen. Wij
hebben vanaf 1 maart weer een parttime-leerkracht beschikbaar. Dit heeft een positief effect
op de werkdruk van de groepsleerkracht. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost.
Het merendeel van de schoolbesturen noemt het geld een druppel op de gloeiende plaat.
Wij beseffen, als team van de Montessorischool Nieuwerkerk, dat we u met onze problemen
confronteren. Staken is niet leuk om te doen, maar wel bittere noodzaak! Het is voor u niet fijn,
omdat u uw kind door de staking elders moet onderbrengen. Wij hebben een bijdrage geleverd

door onze stem te laten horen. Een vertegenwoordiging van ons team was aanwezig bij een
bijeenkomst in Rotterdam.
We zijn niet negatief over ons werk, maar hebben wensen wat betreft de arbeidsvoorwaarden.
We genieten elke dag van uw kind, want we hebben een mooi uitdagend beroep. We leveren
een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind, zodat uw kind verantwoordelijk en
gerespecteerde wereldburger zal (kunnen) zijn. We helpen hen groeien en daar zijn we trots
op!

MINECRAFT IN BIBLIOTHEEK
Zoals in een aparte e-mail op 21 januari jl al aangegeven kunnen kinderen vanaf 9 jaar op
woensdag 12 februari a.s. van 14.00 tot 16.30uur een workshop minecraft volgen in de
bibliotheek hier in Nieuwerkerk. Deelname : € 3,00 p.p.
Om mee te doen is ervaring met Minecraft noodzakelijk.
Je maakt gebruik van laptops van de bibliotheek.
Opgeven kan via een mail aan: Elja Franken – efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl
Vermeld in de onderwerp regel wel Minecraft workshop Nieuwerkerk.
Er zit een maximum aan het aantal deelnemers, dus vol = vol!
PLAYBACKSHOW – 19 FEBR (onder voorbehoud)
De jaarlijkse playbackshow komt er binnenkort aan. Waarschijnlijk op woensdagochtend 19
februari a.s. kunnen de kinderen weer strijden om de eer en de Playbackshow wisseltrofee.
De komende periode vinden in de groepen de voorrondes plaats. De kinderen kunnen vast
nadenken over hun uitvoering en misschien zelfs (thuis) al wat oefenen.
STUDIEDAG VERPLAATST NAAR 21 FEBRUARI!
Zoals reeds aan u medegedeeld is door de staking de studiedag van het team verplaatst naar
vrijdag 21 februari. De kinderen zijn de middag al vrij, nu dus ook de ochtend.
AANMELDEN BROERTJES / ZUSJES
Wilt u zo spoedig mogelijk – voor zover u dat wilt en nog niet heeft gedaan – broertjes en
zusjes aanmelden die komend schooljaar 4 jaar worden! Wij willen dit graag zo vroeg
mogelijk weten zodat wij alvast voor uw kind een plekje kunnen reserveren.

AFVALVRIJE SCHOOL
Zoals reeds eerder aangekondigd doet onze school mee met het
gemeentelijk initiatief om duurzaam met ons afval om te gaan. Wij
zullen aan het project “Afvalvrije school” meedoen. Dit is een
educatiefprogramma o.l.v. Cyclus en de gemeente, zodat we zuiniger
omgaan met consumptie. Door bewustwording en praktische
afspraken op school kan onze afvalberg nog kleiner worden. We
scheiden namelijk ons afval al in papier, plastic en rest.
Inmiddels hebben wij van de gemeente een grote container gekregen
waarin we ons plastic zullen verzamelen. Ook zal er binnenkort in
elke klas een kleine afvalbak neergezet worden voor het scheiden van gft en restafval.
INFORMATIEAVOND - 3 MAART
Er is voor belangstellende ouders een informatieavond gepland op 3 maart a.s. De
oudervereniging zal u binnenkort hiervoor uitnodigen. Het thema is nog niet bekend maar
reserveert u alvast deze datum in uw agenda.
KONINGSSPELEN - 17 APRIL
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn begonnen. Vrijdag 17
april wordt er voor alle kinderen een sport-en spelochtend op school
georganiseerd. De hulp van u als ouder hebben we daarbij hard nodig.
Noteert u vast de datum in uw agenda?
U hoort later meer van ons.
PAPIER CONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 4 t/m donderdagochtend 6 februari
voor de school. Daarna van 3 t/m 5 maart.
VOORNEMEN VERPLAATSEN FIETSENREKKEN MB EN BB
De hoeveelheid fietsen op het schoolplein blijft een terugkerende ergernis. Om het plein
overzichtelijk te houden en optimaal als speelruimte te benutten, is er voor gekozen om in het
voorjaar een groenhaag aan te leggen over de breedte van het schoolplein, ongeveer 3 meter
tegenover de fietsenstalling aan de onderbouwzijde. De rekken voor de fietsen van de
midden- en bovenbouwkinderen kunnen daar dan achter worden geplaatst.
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
In de onderbouw werken we deze periode nog in het thema ‘mijn lichaam’. De afgelopen
periode hebben de kinderen geleerd over de verschillende lichaamsdelen. Ze hebben met
blokken een omtrek gemaakt van een groepsgenootje en hebben ook hun eigen omtrek
kunnen zien. In de poppenhoek is een waar ‘gezondheidscentrum’ gerealiseerd met een
beweeghoek, een doktershoek en natuurlijk een gezonde keuken. Dank aan de hulpouders
die hier aan hebben bijgedragen! Dank ook aan de hulpouders op de knutselochtend in
januari! Alle spiegels hangen nog in de klassen. De komende periode leren we over de
zintuigen: oren, ogen, neus, mond en handen.

In het kader van het thema krijgen ook alle kleuters een les
kinderyoga. Deze wordt gegeven door een ouder van onze school.
Dankjewel Jade dat je je hier een aantal woensdagen voor wilt
inzetten! De kinderen van groep B zijn al aan de beurt geweest. De
komende woensdagen verzorgt Jade de lessen voor de kinderen uit de
groepen A en C.
Ondertussen zijn de voorleesdagen gestart. In de onderbouw hebben we de 10
prentenboeken die hierin centraal staan aangeschaft en lezen we deze natuurlijk voor. Op
maandag 27 januari hebben alle onderbouwgroepen een bezoekje aan de bibliotheek
gebracht. Daar werd het verhaal voorgelezen van ‘Moppereend’, het prentenboek van het
jaar. Dank aan de hulpouders die de groepen hebben begeleid. Het was een geslaagd
uitstapje! Bij het boek ‘Moppereend’ is ook een liedje gemaakt. Uw kind kent het al:
https://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ
Vindt u het ook leuk om te komen voorlezen in de klas van uw kind of uw
kleinkind? U bent van harte welkom! U kunt hiervoor contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.
Tot slot nog een huishoudelijke mededeling. Binnenkort is het weer tijd voor de
oudergesprekken. In principe worden de ouders van leerlingen in groep 2 uitgenodigd voor
de praatronde op 18 februari en de ouders van de leerlingen in groep 1 voor de praatronde op
10 maart. Via Parro ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich inschrijven op een tijdsblok.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De winter laat nog flink op zich wachten maar in onze middenbouwgroepen zitten we er
middenin! We hebben prentenboeken en knutsels gemaakt in dit thema en er liggen ook extra
winterwerkjes in alle klassen.
De drukinkttechniekles, naar aanleiding van het 'bijbelverhaal 'de Ark van Noach, over dieren
was erg leuk. Alle kinderen hebben hier een mooi kunstwerkje aan over gehouden. Deze heeft
u in de gangen kunnen bewonderen.
We gaan met de kosmische lessen met het thema dino's aan de slag, de kinderen hebben hier
veel zin in. Aan het eind van de lessenserie nodigen we u uit voor onze tentoonstelling.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Op 5 februari heeft groep 7 een gastles over de Afvalvrije School. Op 20 maart heeft groep 8
een klasselunch.
NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP MONTI
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we blij dat we de peuters weer welkom kunnen heten en
gaan we fris het nieuwe jaar in. We hebben weer 2 nieuwe peuters erbij gekregen en heten ze
van harte welkom: Mariam en Vanity we hopen dat jullie met veel plezier naar onze
peutergroep komen.
Op dinsdag 17 december hadden we met de ouders weer een leuke ouder-kind activiteit. Ze
hebben samen een mooi kerststukje gemaakt. En natuurlijk was er ook wat lekkers voor de
ouders en kinderen.
Thema Winter
Hoewel het buiten meer aanvoelt en eruit ziet als herfst, zijn we toch bezig met thema Winter.
We hebben een mooie sneeuwpop geknutseld en een leuk versje geleerd. De kinderen
hebben geleerd wat trek je aan in de winter een dikke jas of ga je in je korte broek naar buiten.

We hebben laten ervaren hoe je van water, ijsklontjes kan maken en hoe voelt dat nou? En
blijft het hard of gaat het smelten?
Nationale voorleesdagen
Woensdag 29 januari is Alice (van de Bibliotheek) bij ons MOPPEREEND komen voorlezen.
Van te voren hadden de kinderen al een mooie kleurplaat van moppereend gemaakt en
hebben we die opgehangen.
Wat was het leuk en wat hebben ze goed en aandachtig geluisterd naar het leuke verhaal.
Alice had een vertelkastje meegenomen en dierenknuffels die in het verhaal voor komen. Het
heeft zelfs binnen geregend zodat Mopper eend eindelijk in de vijver kon zwemmen.

OPROEP OVERBLIJFOUDERS
Heel fijn dat er zich alweer nieuwe ouders aangemeld hebben als overblijfouder. Hierdoor
kunnen we wat knelpunten oplossen.
Nog niet het hele rooster is gevuld. We zijn nog op zoek naar een overblijfouder voor de
donderdag in groep C en voor de dinsdag in groep D.
Heeft u mogelijkheden….graag!!!
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Anne Timmerman,
telefoon 06-20853390
TRAINING ZELFVERTROUWEN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert van 2 maart t/m 6 april een training voor
kinderen van 6 t/m 8 jaar die hun zelfvertrouwen en weerbaarheid willen versterken.
Voor aanmelding en informatie zie bijgaande flyer.
BELANGRIJKE DATA (voor zover bekend)
4 t/m 6 febr
5 febr
17 febr
18 febr
19 febr
21 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

Papiercontainer voor de school
Groep 7 gastles Afvalvrije School
Oudergesprekken groep 3
Oudergesprekken groep 2
Playbackshow (onder voorbehoud)
Studieochtend team, alle kinderen vrij!
Voorjaarsvakantie
Informatieve Ouderavond, thema volgt nog
Papiercontainer voor de school
Oudergesprekken groep 4 en 5
Oudergesprekken groep 1, 4 en 5
Landelijke Montessori Open dag (09.00u-11.00u)
Klasselunch groep 8
Verkeersexamen groep 7 (theorie)

7 t/m 9 apr
10 apr t/m 13 apr
17 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
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen
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

