Nieuwsbrief januari 2019
Kerstviering
Een mooie terugblik op een geslaagde kerstviering.
Het lijkt alweer even geleden, maar we kijken terug op zeer geslaagde, gezellige en
warme kerstweken op onze school.
Ieder jaar vieren we samen kerst door middel van een heerlijk diner. Klassen zijn
mooi aangekleed, de kaarsjes branden en vele overheerlijke hapjes en lekkernijen
worden gegeten. Een gezellige en fijne sfeer ruist door het gebouw. Ook de sfeer in
de welbekende herberg was weer uitermate gezellig.
We hebben genoten, met dank aan vele handen!
We hebben ons dit jaar ook weer ingezet voor het goede doel. Dit keer voor de
stichting Wensambulance. Een prachtige stichting die laatste wensen vervullen van
mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. Dit doen ze d.m.v. speciaal
ontwikkelde ambulances. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers
die de mensen waar dan ook naartoe brengen! Voor de onderhoud van de wagens,
de benzine en noem zo maar op, is natuurlijk geld nodig. Dus moesten we aan de
slag. Een kerstmarkt was het idee. Van alles was er te koop. Knutsels van de
kinderen, suikerspinnen, thee, oliebollen, sieraden, knuffels, leuke hebbedingen en
noem zo maar op. Kortom, het was meer dan geslaagd!
De leerkrachten hadden een toneelstukje voorbereid over Raffi en zijn kerstwens.
De kinderen en ook veel ouders hebben hier kostelijk van genoten. En wij zelf
stiekem ook wel 
Al deze leuke activiteiten hebben een
prachtig bedrag opgeleverd!
Dank aan iedereen!

Oproep voor muzikanten!
Vrijdag 1 maart is weer onze gezellige Vastenavend
viering. We gaan eerst lekker dweilen op het
schoolplein en daarna in een lange stoet op weg naar
de Grote Markt waar we met zijn allen de
zevensprong doen.
We zijn echter nog op zoek naar muzikanten die een
deuntje mee willen blazen of trommelen. Iedereen is
welkom…hoe meer muziekinstrumenten hoe beter ;-)
Wie komt onze Montessoriband versterken?
We verzamelen om 12.15u, graag opgeven (of voor meer informatie) via mailadres:
ellis.verbraeken@montessori-boz.com

Even voorstellen:
Saskia Lameir (moeder van Ties) is vorige week begonnen als klasse-assistent bij ons
op school. Zij is alle ochtenden aanwezig ter ondersteuning in de onder en
middenbouw.
Welkom Saskia!

Verrijking
Gamen in de verrijkingsklas
In de verrijkingslessen werken de kinderen onder andere aan de 21st century skills,
de 21 -eeuwse vaardigheden. Nu zijn de meeste van die vaardigheden helemaal niet
zo 21 -eeuws als de verzamelnaam doet vermoeden. Vaardigheden als kritisch,
creatief en analytisch denken, samenwerken, communiceren en zelfregulering zijn
immers van alle tijden. Meer ‘21 -eeuws’ zijn vaardigheden als ICT-vaardigheden,
mediawijsheid en computational thinking. Vooral dat laatste klinkt nogal alsof
robots de wereld gaan overnemen.

En laten dit nou de vaardigheden zijn waar de
verrijkingskinderen mee aan de slag gaan in het huidige project!
De groepen 5 t/m 8 wagen voorzichtig de eerste stappen in de
wereld van het programmeren. Met html, java en scratch
ontwerpen en ontwikkelen de leerlingen een website of een
game. Ze leren programmeertaal gebruiken, maar banen ook
hun weg op het internet op zoek naar geschikte informatie,
afbeeldingen en video’s. Maar wanneer is inhoud geschikt en wanneer niet? Hoe
gebruik je Google handig? Hoe sla je je bestanden goed op zodat je ze snel terug
kunt vinden?
De groepen 3 en 4 kruipen niet achter de computer, maar werken toch aan
computational thinking. Deze vaardigheid start namelijk met het leren denken als
een computer; het leren denken in algoritmes en procedures. Als dit, dan dat. Maar
ook: welke stappen moet ik zetten om mijn doel te behalen. Dit komt allemaal
samen in het gezelschapsspel dat zij gaan maken. Een spel hangt tenslotte samen
van regels, stappen en instructies om een doel (het winnen!) te behalen!

Ter herinnering:
Donderdag 31 januari is er weer een studiedag…alle kinderen zijn die dag vrij!

Belangrijke data schooljaar 2018/2019:
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
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
Kunst bij Ons Marieke:
Wij zijn begonnen met het thema Kunst. De kinderen zijn druk bezig met mooie
kunstwerken te maken, die we later mooi opstellen in ons 'museum'. De kinderen
hebben ook van ons de opdracht gekregen om thuis met hun ouders/verzorgers een
opdracht te maken. De opdracht is als volgt: de kinderen kleuren de plaatjes in en
plakken deze in de goede omlijsting op. De kinderen zijn hier ijverig mee bezig
geweest met hun ouders/verzorgers, waardoor onze muur al vol hangt met mooie
kunst.
De kinderen hebben ook mooie kunstwerken gemaakt met knikkers. Ze hebben drie
knikkers in verschillende kleuren verf gerold: rood, blauw en geel. Ze mochten met
een bak heen en weer schudden waar de knikkers in zaten, hierdoor rolde de
knikkers heen en weer. Uiteindelijk kwam hier een heel mooi kunstwerk uit die we
op hebben gehangen in het lokaal.

Kinderopvang Mamaloe
Kunstenaars bij Plom:

Bij Plom zijn we druk bezig met het thema “Kunst”. De juffen hebben de groep mooi
aangekleed met verschillende soorten kunst en we hebben zelf ook kunst gemaakt.
Vorige week maakten we kunstige stokken en deze week maken we schilderijen net
als Piet Mondriaan. Met onze schorten aan zien we er uit als echte kunstenaars!

