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Montestory
INFORMATIEBULLETIN
Agenda:
 9 november: Nationaal schoolontbijt
 15 november: nieuwe Montestory komt
uit

De komende periode
zijn jarig:
November:
3 Skye Verplancke
4 Anouk Heemskerk
6 Aron van Noort
14 Marijn Rombouts
15 Vajèn Nieuwenburg
15 Ziggy Samson
25 Meike Brinkman
27 Senna van Es
28 Anthony Sewnandan

Administratie
Wij hebben al van vele van u de leerlingstamkaart; de kaart met gegevens die u
moest controleren, teruggekregen. Uit
onze administratie blijkt dat wij er nog
een aantal missen. Zou u er zorg voor
kunnen dragen dat u deze uiterlijk vrijdag 9 november inlevert, zodat wij de
juiste gegevens van u hebben, mocht er
iets zijn.
Er bereiken mij berichten dat het ziekmelden van uw kind niet altijd even vlekkeloos verloopt. Dit heeft onze aandacht
en wij hopen dit zo spoedig mogelijk opgelost te hebben.
U kunt uw kind altijd ziekmelden via:
directie@alphensemontessorischool of
via de telefoon. Excuses voor het eventuele ongemak.
Gregory Grampon

Van harte gefeliciteerd!

Vakantierooster 2018-2019
1e schooldag: 27 augustus 2018
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019

(G)MR
Vanuit de MR
16 oktober heeft de MR vergaderd. Enkele punten die zijn besproken:
Gregory Grampon heeft zijn 100 dagen
plan gepresenteerd. Hierbij ligt de nadruk
op observeren en kinderen, ouders en het
team leren kennen. Op basis daarvan
signaleren en analyseren van behoeftes
team, kinderen, ouders en school.
Verder is Gregory bezig met het actualiseren van de website. Er zijn afspraken
gemaakt met een contentbeheerder die
achterstallige content gaat opschonen en
jaarlijks de grote wijzigingen gaat doen.
Integraal Montessori Kind Centrum
Voor dit traject is tot nu toe nog geen
draagvlak. Besloten is eerst kennis op te
bouwen over wat een IKC zou kunnen
zijn (juridisch, organisatorisch, onderwijsinhoudelijk) om daarna onze mening te
bepalen.
Herinrichting Preludeweg

Peter van Duijsen heeft namens onze
school contact met de gemeente betreffende de herinrichting van de Preludeweg. Hij heeft bij besprekingen met gemeente (één met verkeersdeskundige,
twee met projectbureau) duidelijk gemaakt dat we een veilige oversteekplaats
Website
willen. Inmiddels zijn de tekening ontvanZoals u wellicht gemerkt heeft, was de
informatie op de website niet altijd even gen maar is dit hierin niet opgenomen.
Gewenste oversteekplaats voldoet aan de
actueel. Er wordt op moment hard geeisen. Besluit: oversteek eerst nogmaals
werkt om de website bij te werken en op
met verkeersdeskundige bespreken, als
te frissen. Mocht u vragen hebben over
dat niets uithaalt formeel verzoek indiebepaalde informatie of dingen missen,
nen voor veilige oversteek.

loop even binnen bij de directeur.
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De data van de volgende vergadering
wordt gemeld in de Montestory. Houdt u
deze dus in de gaten. Ook deze zijn
openbaar. U bent dus van harte welkom.
Diana de Mol, voorzitter MR

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

Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 9 november doen wij, zoals u in
het activiteitenplan heeft kunnen lezen,
met de hele school mee aan het Nationaal
schoolontbijt. Dit om gezond eten en drinken en het belang van ontbijten op een
leuke manier onder de aandacht te brengen bij de kinderen. De kinderen mogen
deze dag in pyjama of onesie naar school
komen. Om half 9 zullen wij (als het weer
het toelaat) op het onderbouw plein het
ontbijt openen met een speciale gast. Katrien Blaauw van Vodiservice zal op een
interactieve manier het belang van gezond
eten en drinken en verstandig ontbijten
overbrengen. U bent van harte welkom om
daarbij aanwezig te zijn.

Hij komt, hij komt.....
November is vandaag aangebroken en daarmee is de intocht van de goedheilig man inzicht. Zaterdag 17 december komt Sinterklaas
weer aan in Nederland. Om de beste man en
zijn Pieten een warm welkom te geven en de
kinderen in de sfeer te brengen, willen wij vrijdag 16 november de school versieren. In de
bijlage, maar ook in de tas van uw kind, vind u
een briefje waarop u zich kunt opgeven voor
het versieren. Ook kunt u via de mail
e.duijn@alphensemontessorischool.nl doorgeven dat u deze ochtend of middag van de partij
bent. Uiteraard zijn jongere broertjes en zusjes
welke nog niet op school zitten welkom bij het
versieren.
Verder zijn wij ook dit jaar weer op zoek naar
grote takken en dozen voor het versieren. Indien u ons daaraan kunt helpen heel graag. De
takken en dozen kunt u neerleggen op de grote tafels in het handvaardigheidslokaal naast
de lokalen van de bovenbouw. Alvast veel
dank voor uw hulp!!

Na de opening buiten, gaan de kinderen
naar binnen en zullen daar met vriendjes
en vriendinnetjes uit andere bouwen in
een lokaal ontbijten.
In de bijlage van deze Montestory kunt u
meer lezen over de organisatie van het
Nationaal schoolontbijt en de inhoud van
het ontbijt.

Sportdag
Er is een nieuwe datum voor de sportdag! Op
vrijdag 7 juni gaan we de verregende sportdag
helemaal goedmaken. Het programma volgt
t.z.t.
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