Nieuwsbrief februari 2019
Vastenavend
Morgen is weer onze gezellige Vastenavend viering.
Alle montessorikrabben mogen thuis hun leutige outfit al aantrekken.
Ze hoeven deze dag alleen een pauzehap mee te nemen.
Vanaf 12.30u gaan we eerst lekker dweilen op het schoolplein, zijn
jullie ook zo benieuwd welke klas dit jaar de leuttroffee wint?
Daarna in een lange stoet op weg naar de Grote Markt waar we met
zijn allen de zevensprong doen.
Om 14u zijn we weer terug op school en kan iedereen gaan genieten
van de voorjaarsvakantie!
We zijn nog steeds blij met muzikanten die een deuntje mee willen spelen. Iedereen
is welkom…hoe meer muziekinstrumenten (en dus geluid) hoe beter ;-)
Wie komt onze Montessoriband versterken?
We verzamelen om 12.15u op het schoolplein.

Even voorstellen:
Marieke (juffrouw van groep 5-6) is een paar weekjes geleden met verlof gegaan. Na
haar bevalling komt ze helaas niet meer terug bij ons op school, zij gaat met haar
gezin voor een paar jaar naar Kenia, dit i.v.m. het werk van haar man.
We wensen haar een fijne verlof tijd toe, veel geluk met de uitbreiding van haar
gezin en we hopen dat ze volop zal genieten van het aankomende avontuur in
Afrika!
Marieke wordt vervangen door Tamar, zij heeft in Amsterdam al op een
Montessorischool gewerkt, dus dat gaat helemaal goedkomen!
Welkom in ons team Tamar!

Sjors Sportief

Schoolfotograaf
Alvast voor in de agenda: op 21 en 23 mei komt de schoolfotograaf weer bij
ons op school, meer informatie volgt later!

MR
Donderdag 5 februari zijn we weer bij elkaar geweest.
Dit keer zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
Samenwerkingsverband Mamaloe
Heidi is met Kelly in overleg over ons schoolplan en het beleidsplan van Mamaloe. Wat komt
overeen en wat is anders?
Schoolplan
Het format van het schoolplan gaat hetzelfde worden binnen ABBO. Heidi loopt het plan na en
past het aan waar nodig.
Begroting meerjaren beleidsplan
Leerlingtelling gaat veranderen per 1 okt 2019.
RI&E
Debbie heeft de cursus preventiemedewerker gedaan en gaat hiermee aan de slag.
Overblijf
Veel moeite om mensen te vinden. Er hebben zich gelukkig nieuwe mensen aangemeld.

Mochten jullie zelf onderwerpen in willen brengen, aarzel niet om ons aan te spreken op
het schoolplein! Jullie kunnen ook mailen naar: montessori-boz@montessori-boz.nl

Myrte, Arie, Eelco, Katja & Monique V

Verrijking
Programmeren kun je leren!
Het derde verrijkingsproject van dit schooljaar is net afgerond. In de vorige
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de kinderen zich hebben gestort op de 21e
eeuwse vaardigheid Computational Thinking, waarbij groep 3/4 spelletjes heeft
gemaakt en de groepen 5 t/m 8 hebben geprogrammeerd.
Deze week zijn de gezelschapsspellen van groep 3/4 uitvoerig getest door de
leerlingen zelf. Tijdens het spelen werd er nog één en ander gefinetuned en werden
er nog extra spelregels toegevoegd. En uiteraard een hoop gejuich als er gewonnen
werd…
De leerlingen van groep 5/6 hebben geprogrammeerd in Scratch. Zij hebben het
voor elkaar gekregen om Giga uit een doolhof te laten ontsnappen, en om Gerrie de
vis zijn eigen eten te laten vangen (en te groeien na elke maaltijd!). Dat was al super,
maar drie fanatiekelingen hebben zich daarnaast ook nog gestort op het maken van
een miniwebsite in html.
En dat was tenslotte de opdracht voor groep 7/8. Zij hebben gestoeid en ruzie
gemaakt met ingewikkelde codes, waarbij elke letter, haak en punt op exact de
juiste plaats moesten staan om hun website werkend te kunnen krijgen. Bovendien
hebben de leerlingen zelf nagedacht over html-problemen, om vervolgens
gezamenlijk op zoek te gaan naar de juiste oplossingen. Heel knap gedaan allemaal!

Ter herinnering:
-

1 maart: alle kinderen om 14u uit
15 maart: nationale staking van het basis, middelbaar en hoger onderwijs

Belangrijke data schooljaar 2018/2019:
2 t/m 10 maart

Voorjaarsvakantie (1 maart om 14u vrij)

15 maart

Stakingsdag

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
Interne vertrouwens personen en pestcoördinatoren:
Maud Koopman, bereikbaar op:
email: maud.koopman@montessori-boz.com, telefoonnummer 0164-251607
Monique Verbiest, bereikbaar op:
email: monique.verbiest@montessori-boz.com, telefoonnummer: 0164-251607
Extern vertrouwenspersoon (op bestuursniveau):
Annette de Koning-Meeùs, bereikbaar op:
email: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl , telefoonnummer 06-1058536

Peuterspeelzaal Ons Marieke
We zijn bezig met het thema kleding. De kinderen zijn druk bezig met het aankleden
van de Peperbus. De kinderen mochten een keukenrol door de confetti rollen,
daarna hebben ze de peperbus gekleurd en aangekleed met een boerenkiel,
zakdoek en een gordijn.
De kinderen hebben ook allemaal een sok gemaakt. Eerst mochten ze de sok kleuren
met wasco en vervolgens mochten ze er verschillende vormpjes en materialen op
plakken.
Ze mochten van thuis kleding meenemen naar school. Deze hebben we in het lokaal
opgehangen aan de waslijn. Zo hebben we verschillende soorten kleding aan de
waslijn hangen zoals: een broek, een trui, een T-shirt, een hemd, een blouse, een
maillot, een onderbroek, een zwembroek, een badjas en een strik.

Kinderopvang Mamaloe
Plom is ook in carnavals stemming!
Bij Plom hebben we de afgelopen weken eerst gewerkt in het thema kunst, de
mooiste kunstwerken werden gemaakt. We hadden zelfs een echte tentoonstelling
op de groep.
Nu zijn we druk bezig in het thema kleding, de groep is versierd met kledingstukken,
knutsels en ook al carnavals spulletjes. Ze hebben ook een sjaal geverfd en een jasje
beplakt met lapjes stof.
De carnaval gaat nu al echt van start, we knutselen een mas ker en ook gaan we al
lekker dweilen. We zijn er al helemaal klaar voor.
Wij wensen iedereen een hele fijne carnaval namens Plom, en agge mar leut et.

