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Agenda:
 14-09: spreekuur
directeur
 19-09: jaarmarkt,
kinderen vrij
 20-09: spreekuur
directeur
 21-09: sportdag
 25-09: spreekuur Go
voor jeugd
 27-09: nieuwe Montestory

De komende periode
zijn jarig:
September:
18 Jonathan Tobias
22 Dominik Steenvoorden
23 Julia Cmilnakova
24 Seppe Borst
24 Aya Chemlali
25 Milan Lette
26 Birgid de Rijk
30 Sterre van Es
Van harte gefeliciteerd!
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Spreekuur directeur
Na een goede start leer ik de school, de
kinderen en u steeds beter kennen. Ik heb
vele van u al een keer gezien en sommigen van u gesproken tijdens de ouderavond en/of rond de school. Tijdens die
gesprekken merk ik dat er soms vragen
zijn die niet altijd gesteld worden, omdat ze
’niet belangrijk’ zouden zijn. Ik denk dat
alle vragen belangrijk zijn en ik wil mijn
belofte inlossen om laagdrempelig bereikbaar te zijn. Vandaar dat er een standaardmoment zal zijn waarop u mij even kan
aanschieten voor het één of ander. Het
eerste moment is vrijdag 14 september
van 15.00-16.00. Daarna zal het veelal
op donderdagmiddag zijn. Ik hoop dat u,
waar nodig, van de gelegenheid gebruik
zult maken.
Gregory Grampon

EmailWorks
Wij zijn heel blij dat zoveel ouders zich al
voor de juiste groepen hebben aangemeld voor emailworks. Inmiddels zijn alle
andere gegevens ook aangepast. U zou
dus nu aan de goede groepen gekoppeld
moeten zijn. Mocht dit niet het geval zijn,
dan graag even zelf aanpassen of even
contact opnemen met Inge Schimmel via
i.schimmel@alphensemontessorischool.nl
Spreekuur Go voor jeugd
Op dinsdag 25 september vindt het eerste
spreekuur van dit schooljaar plaats van
onze Go-voor-Jeugd-ambassadeur Dionne Kok in het kamertje van de onderbouw. U kunt bij haar tussen 14.30 en
15.30 uur terecht met al uw vragen omtrent uw kind en de opvoeding. Afspraak
maken is niet nodig!

Overblijf
Onze overblijfcoördinator Helena van
Tongeren heeft afgelopen dinsdag haar
Personeel
Ik ben blij u te kunnen melden dat Ben het overblijfstokje overgedragen aan haar
volledige zwangerschapsverlof van Cindy opvolgers, Astrid Wesselius en Zainab
Mahmood. Vanaf heden kunnen alle overzal vervangen.
blijfouders via de app terecht bij beide
dames met al hun vragen. Voorlopig zal
(G)MR
dat niet veel werk zijn, want Helena heeft
Peter van Duijsen; lid van de oudergelealles tiptop verzorgd achtergelaten. Heleding van de MR, heeft tijdens de ouderna, dank voor je inzet de afgelopen jaren
avond verteld over de belangrijke rol die
en Astrid en Zainab, fijn dat jullie het opde MR in de school speelt en hoe u als
ouder daar deel van kunt uitmaken. Binnen pakken. Veel succes gewenst!
de stichting waar onze school deel van
Verplaatsen cursus overblijfouders
uitmaakt, heet deze rol de GMR; de GeHelaas kon de geplande cursus voor de
meenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school levert één personeels- overblijfouders gisteren geen doorgang
vinden i.v.m. de staking. Inmiddels is er
lid en één ouder voor deze GMR. Op dit
moment leveren wij geen ouder. De vraag een nieuwe datum gepland: woensdag 10
oktober om 8.30 uur. Tijdens deze cursus
is of u zitting wil nemen in de GMR. Voor
meer informatie en vragen kunt u uiteraard zullen wij ook diverse zaken rondom het
overblijven op one school met u bespreterecht bij de MR en/of de directeur.
ken. Wij hopen op een grote opkomst. De
overblijfouders zullen nog een aparte uitnodiging ontvangen.

Wij zoeken:
Bibliotheekmedewerker
Hulp bij
rekensprint en
lezen midden– en
bovenbouw op dag
naar keuze
Reserveouders
overblijf
Tuinhulp
Luizenpluizers
voor de bovenbouw

Sportdag
Sportdag, vrijdag 21 september - Let op!
Nieuwe opzet voor gr. 5 t/m 8. De kinderen
moeten deze dag op de fiets komen!
Op vrijdag 21 september is het weer tijd voor
onze sportdag op het kunstgrasveld van v.v.
Alphia aan de Sportlaan 7. Alle kinderen
worden hier om 08:20 uur verwacht. De kinderen gaan aan de slag met verschillende
spelletjes in groepjes waarbij groep 1 t/m 8
verdeeld is. We sluiten de ochtend weer af
met de traditionele estafette tussen groep 8
en de leerkrachten en ouders. Mocht u hier
aan mee willen doen, kom wat eerder naar
het veld.
Groep 1 t/m 4 moet om 11:45 uur opgehaald
worden bij v.v. Alphia. Voor groep 5 t/m 8
start het middagprogramma met een pauze
waarna de kinderen op de fiets stappen richting Zwembad De Hoorn! Van 12:45 tot
14:45 is het zwembad afgehuurd. We gaan
hier verschillende spelletjes en estafettes
houden. De kinderen moeten om 14:45 uur
opgehaald worden bij De Hoorn, Van Foreestlaan 4. En dus niet bij de atletiekbaan
zoals de afgelopen jaren!
Wanneer uw kind alleen naar huis mag fietsen moet u dit doorgeven aan zijn of haar
leerkracht.

Nieuws uit de MB
In de middenbouw zijn we heerlijk aan het werk.
Er worden prachtige werkjes gemaakt en aan
elkaar laten zien. In groep C hebben de leerlingen uitgevonden dat er een taalopdracht waarop je een recept voor een traktatie
schrijft. Dit doe je zo specifiek, dat iemand anders hem moet kunnen maken. Die opdracht is
natuurlijk niet af voordat de traktatie echt is uitgedeeld!
We hebben ook nog veel leuke dingen in het
verschiet dit schooljaar. Het kerstknutselen,
naar het theater of de musical bekijken. Of
misschien vindt u het leuk om met kinderen te
lezen of rekenen. Hierbij hebben wij uw hulp
gevraagd. Helaas is er op deze mail nog weinig reactie gekomen. Het is voor u en ons fijn
om vroeg in het jaar te weten waar u kunt helpen. Mocht u nog niet gereageerd hebben, wilt
u dat dan nog doen?

Wij zijn om zoek naar ouders die met de kinderen willen meefietsen naar het zwembad.
Wij vertrekken om 12:15 uur bij v.v. Alphia.
Ben u in de gelegenheid om te helpen, dan
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van
uw kind. Alvast bedankt!
Op naar een sportieve dag!

Gevonden voorwerpen
Zoals u wellicht weet, staat er naast het lokaal
van groep 3 een groene bak met gevonden voorwerpen. Deze bak wordt aanstaande woensdag
geleegd. Mocht u willen kijken of er voorwerpen
van uw kind(eren) bijzitten, kunt u dit voor die tijd
nog doen.
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