Nieuwsbrief november 2018
Thema infoavond
Op 8 november stond de thema avond voor ouders gepland. Helaas kon die avond
niet doorgaan, vanwege ziekte. U heeft dus nog een nieuwe datum van ons tegoed!
Omdat het aantal aanmeldingen voor de thema ouderavond wat tegenviel, grijpen
we deze kans meteen aan om de inhoud van de thema avond nog interessanter en
aantrekkelijker voor u te maken. We starten met de onderwijskundige visie en de
merkwaarden (pijlers van ons onderwijs). De merkwaarden zijn verwerkt in een
kunstwerk en dit zal feestelijk worden onthuld. Daarna volgt een interactieve
bijeenkomst van Leer en Veerkracht. We zijn dit schooljaar gestart met deze
schoolbrede aanpak veerkracht en welbevinden. Graag nemen we u als ouders mee
in het Leer het, Leef het, Geef het door principe! Dit onderdeel zal in de
projectgroep bestaande uit Maud, Femke, Monique en Heidi worden voorbereid
onder leiding van Drs. Rinka van Zundert.
Zodra het nieuwe programma klaar is, ontvangt u van ons de datum van de thema
avond en hopen we u te mogen ontvangen!

Sinterklaas
Joepie, Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdag weer in Nederland aangekomen. We
gaan dus weer een gezellige en spannende tijd tegemoet!
Met de klas samen knutselen, kijken naar de afleveringen van Studio Pepernoot,
Sinterklaasliedjes zingen, maar natuurlijk komen ze op woensdag 5 december ook
een bezoekje aan onze school brengen!

Lichtjescontrole
Donderdagochtend 13 december is onze jaarlijkse Lichtjescontrole.
Wij willen de kinderen en hun ouders bewust maken van het belang van goede
fietsverlichting en het goed gezien worden in het verkeer.
Dan denken we aan goed zichtbare kleding en reflectie op kleding en fiets.
Vanaf 1 december zullen er wekelijks onaangekondigde controles worden
uitgevoerd door onze verkeersouders.
In de klas zullen er over dit onderwerp lessen worden gegeven.
Op vrijdag 7 december komt onze wijkagent Daphne een les geven over goede
verlichting en reflectie.
Wilt u thuis ook nog eens goed de fiets van uw kind onder de loep nemen?
Veel succes!

Schoolschaatsen
Jippie, onze school is door Sabic uitgenodigd voor het schoolschaatsen.
Alle klassen mogen in de week van 10 t/m 14
december gaan schaatsen op de ijsbaan van de
Grote Markt. U hoort via de leerkracht op welke
dag uw kind(eren) gaan schaatsen. Wellicht kunt u
dan wel een kijkje gaan nemen  Er zijn schaatsen
aanwezig, maar mocht uw kind(eren) zelf over
schaatsen beschikken, dan deze graag meenemen.
Denk ook aan handschoenen, deze zijn namelijk
verplicht. Veel plezier alvast allemaal!

Namens alle kinderen en leerkrachten: bedankt Sabic!!!

Coaching door Monique Verbiest
Naast dat ik al een tijdje op deze school werk als groepsleerkracht ben
ik hier sinds vorig jaar ook werkzaam als coach. Ik heb vorig jaar de
opleiding 'professionele individuele coaching' afgerond op de
'SchoolvoorCoaching' in Utrecht.
Mijn werk als coach bij ons op school houdt in dat ik me bezig houd
met o.a.: het pedagogisch klimaat, sociogrammen, Leer- en Veerkracht
en coachgesprekken met nieuwe collega's en met kinderen. Tijdens de
coachgesprekken met de kinderen werken we oplossingsgericht en ligt
de nadruk op de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van een kind.
We kijken samen wat er nodig is om het doel te bereiken. De aanvraag
van deze gesprekken lopen via de
eigen leerkracht en natuurlijk in
overleg met de ouders.
Mocht je er meer over willen weten,
kun je me natuurlijk ook altijd
aanspreken.
Monique Verbiest

Verrijkingsklas
De verrijkingsklassen zijn een nieuw project gestart, met dit keer als onderwerp de
natuur.
Samen ontdekken we structuren en regels van de natuur en onderzoeken we hoe
verschillende facetten van de wereld om ons heen met elkaar samenhangen.
De groepen 3 en 4 blijven dichtbij: ze hebben zich gestort op de kriebelbeestjes die
in tuinen en parken te vinden zijn. Zij leren alles over insecten en andere
geleedpotigen, maar ook ongewervelde dieren en kleine zoogdieren komen aan
bod.
De groepen 5 en 6 onderzoeken de flora in onze omgeving. Wat zijn de verschillen
tussen bomen, struiken en andere planten? Hoe overleeft een plant in de kou? Het
eindproduct is het ontwerp van een nieuwe plant, die anatomisch gezien zou
kunnen bestaan.

De groepen 7 en 8 gaan de wereld rond op zoek naar interessante biotopen. Zij
onderzoeken een door hen gekozen biotoop en ontdekken wat klimaat, grondsoort,
flora en fauna met elkaar te maken hebben. Door alle biotopen te bouwen, ontstaat
in de klas een bijzondere maquette.

Parkeren rondom school
Helaas blijft de verkeerssituatie rondom school heel gevaarlijk, sommige auto’s worden
(vooral) voor en na schooltijd geparkeerd op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De
komende weken zal Parkeerbeheer vaker komen controleren en eventueel bekeuringen
uitschrijven.

Ter herinnering:
-

-

6 december is het studiedag en zijn alle kinderen vrij…dat komt goed uit na zo’n
pakjesavond ;-)
Dinsdag 18 december van 16.30u tot 17.30u is er op school een kerstmarkt
aanwezig met allemaal hele leuke standjes…zorg dat je erbij bent!
20 december is er weer ons gezellige kerstdiner op school, alle ouders zijn uiteraard
weer uitgenodigd om in de herberg te komen genieten van een drankje met lekkere
hapjes. De opbrengst gaat dit jaar naar het goede doel: de Wensambulance.
21 december zijn alle kinderen om 12.30u vrij en kunnen ze gaan genieten van
hun welverdiende kerstvakantie!

Belangrijke data schooljaar 2018/2019:
6 december

Studiedag (alle kinderen vrij)

22 december t/m 6 januari

Kerstvakantie (21 december om 12.30u vrij)

31 januari

Studiedag (alle kinderen vrij)

2 t/m 10 maart

Voorjaarsvakantie (1 maart om 14u vrij)

29 maart

Studiedag (alle kinderen vrij)

22 april

Tweede Paasdag

20 april t/m 5 mei

Meivakantie

30-31 mei

Hemelvaart

7 juni

Studiedag (alle kinderen vrij)

10 juni

Tweede Pinksterdag

5 juli

Studiedag (alle kinderen vrij)

6 juli t/m 18 augustus

Zomervakantie!

Vertrouwenspersonen Montessorischool
Intern vertrouwens persoon en pestcoördinator:
Maud Koopman, bereikbaar op:
email: maudkoopman@montessori-boz.com, telefoonnummer 0164-251607
Extern vertrouwenspersoon (op bestuursniveau):
Annette de Koning-Meeùs, bereikbaar op:
email: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl , telefoonnummer 06-1058536

Bericht van Mamaloe / Ons Marieke
Sinterklaas voorbereidingen bij Plom:
Bij Plom zijn we begonnen met thema sinterklaas. De komende weken gaan we allemaal
leuke activiteiten doen. We gaan liedjes oefenen voor als sinterklaas bij ons op bezoek komt
op 5 december. Ook gaan we cadeautjes door de schoorsteen proberen te gooien. Tijdens
het thema staat het boekje van Lieve sint centraal.
Verder gaan we een sinterklaas, een stoomboot en een zak van sinterklaas knutselen.
Op de groep hebben we een stoomboot gemaakt. De kinderen mochten deze boot gaan
helpen maken. Zo mochten ze de boot zelf gaan verven. Dit vonden de kinderen heel leuk
om te doen. Nu de boot klaar is kunnen de kinderen met een pieten pak aan spelen in de
boot!

Sinterklaas bij de Parelridders:
Van het weekend kwam Sinterklaas op 17 november in ons land en de kinderen zijn er
helemaal vol van. Elke dag komen er leuke verhalen zoals wat ze bijvoorbeeld in hun
schoentje hebben gekregen tot verhalen over de voorstelling van Sinterklaas en de zwarte
pieten. Hier op de BSO hebben we de boel ook al gezellig versierd en flink aan het
knutselen. Wie weet komt de Sint ook wel op de BSO?

