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Agenda:
 12 oktober: einde
Kinderboekenweek
met voorstelling
groep H
 15 oktober: oudergesprekken groep
A,B,C,D en G
 16 oktober: oudergesprekken groep E
 16 oktober: 20.0021.30 MR vergadering
 17 oktober: oudergesprekken groep E
 22-26 oktober:
herfstvakantie
 29 oktober: studiedag, kinderen zijn
vrij!
 29 oktober: oudergesprekken groep H
 30 oktober: oudergesprekken groep H
 1 november: nieuwe
Montestory
De komende periode
zijn jarig:
Oktober:
23 Rosa Cairo
23 Amy Marijt
25 Ashley Sewnandan
30 Duco Ganzevles

Van harte gefeliciteerd!

Hulp!
Ik merk dat een heleboel ouders/
verzorgers zich enorm inzetten voor onze
kinderen. Overblijf, bibliotheek, extra lezen, extra rekenen, MR, EC en ga zo maar
door. Dit alles naast uw ‘gewone’ werk en
andere bezigheden. Dit verdient alle lof!
Wat ik merk is dat ik sommige gezichten
vaak zie terugkomen. Ondanks dat ik dat
natuurlijk erg leuk vind, hoop ik dat ik de
komende periode nog meer gezichten ga
zien. We willen uw kind(eren) namelijk ook
graag laten genieten van culturele en
kunstzinnige activiteiten. U krijgt binnenkort een email waarin de activiteiten met
het aantal (nog) benodigde begeleiders
staat. We kunnen de activiteiten zonder uw
hulp helaas niet bieden. Ik besef me dat
wij als school daarmee een beroep doen
op uw vrije tijd en dat u echt niet altijd kan,
maar hopelijk zit er een moment bij dat u
de kinderen kunt begeleiden. Alvast dank
voor uw inzet!
Gregory Grampon

Personeel
Lindsey Stoop komt volgende week terug
van zwangerschapsverlof. Marjolein zal de
overdracht van de kinderen uit groep E
verzorgen, zodat de overgang soepel verloopt.
Lisette Slingerlandt zal volgende week
donderdag en vrijdag voor het laatst in
groep H zijn. De ouders van groep H ontvangen op korte termijn een mail over de
personele invulling van na de herfstvakantie.
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(G)MR
Komende dinsdag (16 oktober 2018) is de
eerste MR vergadering van het schooljaar
2018-2019.
Wij vergaderen op school en beginnen
om 20.00 uur. De vergaderingen zijn
openbaar, u bent dus van harte welkom.
Er staat het volgende op de agenda: Gregory Grampon presenteert zijn
100 dagen plan. Wij worden geïnformeerd
over het jaarplan, de huisvesting, de personele ontwikkelingen en de herinrichting
van de Preludeweg. Verder zullen wij de
MR taken voor het komende jaar verdelen
en ons jaarverslag van 2017/2018 bespreken. Ook kijken wij met welke activiteiten wij het komende jaar in ieder geval
aan de slag gaan. De vergadering sluit
om half 10.
Namens de MR,
Diana de Mol

Bevallen
Ik kan u melden dat Cindy bevallen is van
haar tweeling; Meike en Niek. Moeder,
dochter en zoon maken het goed. Wij
wensen Cindy en haar familie veel mooie
momenten toe in deze nieuwe samenstelling.

Overblijfouders goed geschoold

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

Afgelopen woensdag was de aula gevuld
met bijna alle ouders die voor uw kinderen
tussen de middag opvang verzorgen. Saskya Wiegel van Expeditie Opvoeden gaf
daar de cursus Expeditie luisteren. Met elkaar zijn we meer te weten gekomen over
het gedrag van kinderen en hoe we daar het
beste op kunnen reageren. Dat af en toe bij
ons, maar ook bij de kinderen de alarmknop
aanstaat, hoe we die uit kunnen krijgen en
welke stappen we dan kunnen ondernemen.
We hebben stilgestaan bij onze eigen ideeën
over kinderen, hoe dit vervolgens ons handelen bepaalt en hoe we kunnen zorgen
voor een goede begeleiding van alle kinderen. Hoe kun je begripvol luisteren? Hoe
stel je duidelijke grenzen en hoe spreken wij
kinderen aan op hun gedrag. Kortom: het
was een leerzame bijeenkomst!
Kinderboekenweek
Na een week met activiteiten rondom het
thema ‘vriendschap’, sluiten wij morgenochtend om 10.45 de kinderboekenweek af met
de voorstelling van groep H.

Administratie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om te controleren of uw gegevens nog helemaal up-to-date zijn, ontvangt u vanaf dit
schooljaar een uitdraai van uw gegevens
zoals die bij ons geregistreerd staan. Het
gaat dan om uw adres, telefoonnummers,
noodnummers e.d. In het kader van efficiency hoeft u niet ieder jaar meer een formulier
in te vullen, u hoeft de uitdraai alleen maar
te controleren en waar nodig te wijzigen of
aan te vullen. Als de gegevens kloppen,
hoeft u niets te doen. Heeft u wijzigingen of
aanvullingen dan graag de uitdraai inleveren
bij de leid(st)er van uw kind. Heeft u meer
kinderen op school dan hoeft u uiteraard
maar één uitdraai in te leveren. Vandaag
hebben wij de uitdraai aan uw kind(eren)
meegegeven, waar nodig graag voor 18 oktober inleveren bij de leid(st)er.
Alvast dank voor uw medewerking,
Conny Heijnen
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Evenementencommissie
Zoals u in onze vorige Montestory heeft kunnen
lezen, vergadert de EC morgenmiddag om 12.00
uur. Tijdens deze vergadering worden de festiviteiten in de decembermaand voorbereid. Mocht u
het leuk vinden om deel uit te maken van deze
organisatie dan bent u van harte welkom in het
lokaal van groep B.

Nieuws de onderbouw:
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit de
onderbouwgroepen een bezoek gebracht aan
boek- en kantoorhandel Haasbeek in de Herenhof.
Na het voorlezen in de winkel, hebben de kinderen boeken uitgezocht voor in de klas. Ook na
de Kinderboekenweek hebben we zo nog veel
leesplezier!
In de groepen kunt u de boeken; Johannes de
Parkiet en Ventje zoekt een vriendje, met hun
creatieve verwerkingen bewonderen.
U bent na schooltijd van harte welkom, ook om
andere werkjes van uw kind(eren) te bekijken.
Vanaf volgende week starten we actief met het
Kosmische thema herfst. U zal een samenvatting
van lesstof ontvangen.
Alle kastanjes, eikeltjes en dennenappeltjes en
andere schatten van de herfst mogen de kinderen meenemen voor de herfsttafels.

