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Agenda:
 3 oktober: start Kinderboekenweek
 5 oktober: 15.0016.00 vragen stellen
aan de directeur
 11 oktober: nieuwe
Montestory

De komende periode
zijn jarig:
September:
30 Sterre van Es

Rust
Nu dat alle kinderen na de zomervakantie
weer gewend zijn aan het ‘schoolse’ leven
zie ik dat de rust in de school verder toeneemt. Kinderen werken rustig in de klas
en in de hal en zorgen daarmee voor een
goede werksfeer. Dit willen we graag vanaf
de start van de dag. Daarom is het ontzettend belangrijk dat u uw kind op tijd brengt.
U weet of uw kind snel zijn/haar tas en jas
opruimt en de klas in gaat en daarmee of u
om 8.20 in de school moet zijn of dat het
ook iets later kan. Laten we er samen voor
zorgen dat de dag om 8.30 echt kan beginnen.
Gregory Grampon

Oktober:
1 Nick van der Heijde
9 Julie van Zanten
11 Noralie Teunen
12 Chiara Coumou
12 Micka Derksen
14 Maud Mol

Personeel
In het kader van het re-integratieproces
van Lilian kan ik u melden dat Lilian de
komende periode ondersteunende taken in
groep E gaat verrichten. Ada Zweekhorst,
een ervaren Montessorileidster en een
bekende van de school en de kinderen zal
Lilian vervangen. Inge gaat zich weer volledig richten op haar IB en plusgroep taken.

Van harte gefeliciteerd!
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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is vriendschap. Uiteraard zullen wij hier op school
ook weer aandacht aan besteden. Net als
vorig schooljaar doen we mee aan de
kassabonnenactie van boekhandel Haasbeek in de Herenhof. Deze is als volgt:
Als u een kinderboek koopt bij Haasbeek
Herenhof en de kassabon bij ons inlevert
ontvangen wij, bij inlevering van deze
bonnen bij Haasbeek, een tegoedbon. Wij
willen met dit bedrag de schoolbibliotheek
aanvullen. Dus mocht u tijdens de Kinderboekenweek toch een kinderboek kopen,
dan zouden wij het heel fijn vinden als u
de kassabon zou willen inleveren bij de
leid(st)er van uw kind.
Luizen
Hieronder leest u een bericht vanuit de
‘luizenpluizers’.
Als u als ouder ontdekt dat uw kind luis
heeft, meldt dit bij de leid(st)er, zodat
de rest van de klas ook gecontroleerd kan
worden. Als er luis geconstateerd is, is
dagelijks kammen nodig om te zorgen dat
uw kind weer luisvrij wordt. Behandelen is
goed, maar kammen is het beste!
Alvast bedankt.

Groet,
In de vorige Montestory stond onderstaand Rachel Griffioen (aanspreekpunt luizenstukje. Tot op heden heb ik nog geen reac- pluizers)
tie mogen ontvangen. Ik hoop dat wij de
vacature spoedig kunnen invullen!
Week van de opvoeding
Het opvoeden van kinderen en jongeren
is belangrijk maar soms best lastig. DaarPeter van Duijsen; lid van de oudergeleom staat de week van 1 tot en met 7 oktoding van de MR, heeft tijdens de ouderber in het teken van opvoeden en ouderavond verteld over de belangrijke rol die
schap. De Week van de Opvoeding draait
de MR in de school speelt en hoe u als
om ontmoeting en uitwisseling tussen
ouder daar deel van kunt uitmaken. Binnen
ouders, mede-opvoeders en professiode stichting waar onze school deel van
nals. In de bijlage vindt u meer informatie
uitmaakt, heet deze rol de GMR; de Geover deze week.
meenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school levert één personeelslid en één ouder voor deze GMR. Op dit
moment leveren wij geen ouder. De vraag
is of u zitting wil nemen in de GMR. Voor
meer informatie en vragen kunt u uiteraard
terecht bij de MR en/of de directeur.

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

Vanuit de evenementencommissie
Vrijdag 12 oktober om 12 uur vergadert de
EC voor de eerste keer dit schooljaar. Net
als de vorige jaren is deze commissie verantwoordelijk voor het organiseren van:
- Het nationaal schoolontbijt
- Het Sinterklaasfeest
- De Kerstviering
- De Paasviering
- Het zomerfeest (dit jaar onder schooltijd)
Nieuw voor ons dit jaar is de organisatie van
de Koningsspelen.
Wij hebben er ook dit jaar veel zin in om leuke, gezellige en speciale dagen voor de kinderen te organiseren.
Mocht u zin en tijd hebben om met ons mee
te denken of ons te ondersteunen bij het
uitvoeren van de onze plannen dan bent u
zeer welkom om onze commissie te komen
versterken!
U kunt uw belangstelling voor de EC mailen
naar e.duijn@alphensemontessorischool.nl,
maar ook kunt u dit doorgeven aan 1 van
onze leden.
Met vriendelijke groet,
Bianca de Wolf (moeder Sem groep G),Dina
Steenwijk (moeder van Arina en Charlien
groep E en Dominik groep C), Helena van
Tongeren (moeder van David groep C en
Rosa groep H), en Liesbeth Damen (moeder
van Julie groep D), Mirjam Kreeuseler
(leerkracht groep A), Ester van Duijn
(leerkracht groep B) en Esther de Jong
(leerkracht groep H).
Nieuws de onderbouw:
Flip de Beer is de afgelopen weken gezellig
bij bijna iedereen thuis geweest. Hij en de
kinderen hebben daarvan genoten! Sommige kinderen knutselden zelf een logeerbedje
voor onze Flip. Ook mocht Flip vaak mee
naar oma of de speeltuin en een enkele keer
ook naar de BSO. Het buikje van Flip is ondertussen behoorlijk vol van alle McDonalds
bezoekjes. Mocht Flip nog niet bij u te gast
zijn geweest, dan kunt u ervan uitgaan dat
dit komende week gaat gebeuren. Flip de
Beer wil namelijk in elke buurt en op elk
adres een bezoekje brengen.
Als afsluiting van ons kosmische thema
‘eigen omgeving’, hebben wij vandaag
(donderdag 27 september) een wandeling
door de wijk/buurt gemaakt. De huizen, flats,
straatnamen bordjes, verkeersborden en
huisnummers hadden hierbij de aandacht.
Tot slot hebben we natuurlijk nog even heerlijk gespeeld in de speeltuin op het Vivaldihof.
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Aankomende week zullen we met de onderbouwgroepen het winkelcentrum De Herenhof bezoeken. Hier zullen we i.v.m. de Kinderboekenweek
een bezoek brengen aan boek-en kantoorhandel
Haasbeek.
Het thema van de Kinderboekenweek 2018, welke landelijk van start gaat op woensdag 3 oktober, is vriendjes. In het kader van dit thema en
dierendag mogen alle kinderen op donderdag 4
oktober een knuffelvriendje mee naar school nemen.

Nieuws uit de BB
‘Het verschil tussen de middenbouw en bovenbouw’, door Hugo en Viggo (groep G).
Het is lastiger plannen dan in de middenbouw,
maar je hebt meer werk en leukere crea opdrachten. Het is stiller in de klas, daardoor kunnen we
ons beter concentreren.
We zijn bezig met een leuke kosmische les
en het gaat over de middeleeuwen.
Er zijn moeilijkere Taal Doen kaarten.
We doen elke maandag koekjes en thee onder
het Jeugdjournaal weekoverzicht.
Buiten zijn de toestellen leuker om op te spelen.
We houden ons goed aan de regels.
We gaan goed met de chromebooks om en we
gebruiken ze waar ze voor zijn bedoeld: Taalzee,
Rekentuin, Nieuwsbegrip en soms ook Yoleo.
Voor Taaldoen kaarten kijken we er soms ook
filmpjes op.

