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Beste ouder(s)/verzorger(s),

16-11: versieren voor
de Sint
19-11: BB les dierenambulance
20-11: BB les dierenambulance
29-11: nieuwe Montestory
30-11: voorstelling
groep A

De komende periode
zijn jarig:
November
15 Vajèn Nieuwenburg
15 Ziggy Samson
25 Meike Brinkman
27 Senna van Es
28 Anthony Sewnandan
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Zoals u weet ben ik de eerste 100 werkdagen vooral aan het observeren om zo een
goed beeld van onze school in al haar facetten te krijgen. Nu we net over de helft
zijn, deel ik graag de eerste bevindingen
met bijbehorende gevolgen met u. Ik zie
dat er meer rust in de school is en dat er
steeds minder kinderen te laat op school
zijn, waardoor er nog meer effectieve leertijd ontstaat. Ik zie dat er een breed aanbod is aan activiteiten waarbij er hulp van
ouders nodig is. Deze hulp wordt dusdanig
goed ingevuld dat de activiteiten door kunnen gaan, waardoor de kinderen zich
breed kunnen ontwikkelen. Dank!
Ik zie dat er een team van leid(st)ers staat
met veel ambitie, kennis en kunde en dat
we samen goed voor ogen hebben wat
onze identiteit, missie en visie is. Ik vind
het fijn dat we als gezamenlijke opvoeders
korte lijnen hebben en dat we samen vorm
geven aan die identiteit, missie en visie.

Nieuws uit de bibliotheek
Hartelijk dank voor uw bonnetjes van
Boekhandel Haasbeek tijdens de Kinderboekenweek! In totaal mag de bieb voor
€27,30 aan nieuwe boeken uitzoeken.
De bibliotheek heeft laatst ook een aantal
schenkingen mogen ontvangen. Grote
dozen met boeken zijn onze kant op gekomen om het aanbod van de bibliotheek
te vernieuwen. Hier zijn we ontzettend blij
mee, heel erg bedankt! Niet alle boeken
vinden een plaatsje op onze planken.
Soms is een boek minder geschikt of hebben we hem dubbel. Maar boeken ongelezen laten is natuurlijk ontzettend zonde!
Vandaar dat wij u willen uitnodigen om
tussen de afgestane boeken te kijken of
er voor u nog welkome boeken bij zitten. Morgen komen de boeken na schooltijd op de grote tafel in de aula te liggen.
U mag meenemen waar u en uw kinderen
thuis nog van zullen genieten. De overgebleven boeken zullen geschonken worden
aan een goed doel.

Nieuws vanuit de onderbouw:
In de afgelopen weken hebben we weer
een aantal nieuwe kinderen in de onderbouw mogen verwelkomen. Het is leuk
om te zien dat sommige kinderen, die ook
nog maar kort op school zitten, deze kinderen al goed kunnen helpen! Na de
herfstvakantie hebben we de kinderen
ook aan elkaar gekoppeld als een maatje.
De kinderen staan bij het maken van de
rij vaak naast hun maatje. Het doel hiervan is de onderlinge relaties te vergroten,
te leren van en met elkaar, maar ook een
snelle "veilige" rij te kunnen vormen,
waarbij er geen kinderen alleen blijven.
Gregory Grampon
Verder gaan we de komende weken werken aan taakjes m.b.t. het verzorgen van
Montestory
de eigen omgeving. De kinderen krijgen
Ik heb de vraag gekregen of er meer stuk- allen een verantwoordelijkheid toebejes vanuit de kinderen in de Montestory
deeld, denk bijvoorbeeld aan een bepaalkunnen. Ik heb deze vraag voorgelegd aan de kast of hoek. Het is de bedoeling dat
het team en concluderend kan ik u melden de kinderen er zorg voor dragen dat deze
kast of hoek opgeruimd is aan het einde
dat de Montestory echt bedoeld is als informatievoorziening naar ouders. De stuk- van de dag. Dit om het bewust en verantjes van de kinderen zijn wel erg belangrijk woordelijk omgaan met de omgeving en
en die gaan terugkomen in de schoolkrant. materialen te stimuleren.
Deze wordt in een nieuw jasje gestoken,
meer informatie volgt.
Ik merk dat we door bovenstaande punten
aantrekkelijk zijn voor nieuwe ouders. Deze zijn erg enthousiast over onze school.
We kunnen voor dit schooljaar al geen kinderen meer in de OB plaatsen en ook voor
schooljaar 2019-2020 hebben zich al veel
OB’ers ingeschreven. Uiteraard heeft u als
ouder voorrang als het gaat om plaatsing
van een jonger broertje/zusje van een kind
wat al bij ons op school zit, maar ik wil u
toch vragen om eventuele interesse tijdig
kenbaar te maken.

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

Zoals u wellicht heeft kunnen zien, hebben
we samen met de kinderen een spinnenbak
ingericht om de spin goed te kunnen bestuderen. Met het afsluiten van dit kosmische
thema herfst, zullen wij morgen ook de spinnen weer de wijde wereld in laten gaan. Het
volgende thema zal in het teken staan van
Sinterklaas. De hoek in de gang zal hierop
worden aangepast.
Nieuws uit de middenbouw
In de middenbouw zijn wij bezig met het kosmische thema 'weer en klimaat'. Fijn dus dat
het lekker waait en regent, dan hebben wij
veel te meten! De creatieve circuits van de
afgelopen 9 weken zijn afgelopen. Afgelopen
week hebben wij met de kinderen in de eigen klas gezongen en geknutseld, vanaf
volgende week begint er weer een nieuwe
ronde creatief circuit. De samenstelling van
de groepen wordt dan weer gehusseld en er
komen weer nieuwe lessen voorbij. Ook
de tweede leerperiode is begonnen. De kinderen zijn begonnen aan hun nieuwe rekendoelen en hebben een nieuw boekje Lijn 3 of
Station Zuid gekregen om in te werken. Ook
worden er geregeld mooie werkjes op kleedjes of als bewijswerkje gemaakt. Genoeg
reden om na schooltijd lekker de klas in te
komen om te kijken! U bent van harte welkom.
9 januari gaat de middenbouw erop uit! Wij
mogen met alledrie de groepen naar de musical 'Alladin' in theater Castellum. Enkelen
van u hebben zich al opgegeven om ons
hierheen te brengen. Bedankt! Om met alle
kinderen te kunnen, hebben wij nog wat
plaatsjes in auto's nodig. Bent u beschikbaar
van half 1 tot kwart over 3? Meld het alstublieft bij de leid(st)er van uw kind. En denkt u
eraan, wanneer uw kind in de auto een autozitje nodig heeft, u deze meegeeft die dag?
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Vanuit de evenementencommissie
Nationaal schoolontbijt:
Afgelopen vrijdag hebben we met de kinderen
genoten van een gezellig, lekker en gezond nationaal schoolontbijt. Na een frisse start op het
onderbouwplein, waarbij Druppie Water en Katrien Blaauw van Vodiservice aanwezig waren,
zijn we door elkaar heen gaan ontbijten. Samen
met een vriendje of vriendinnetje uit de eigen klas
is bijna iedereen te gast geweest in een andere
klas of bouw. Dit om, naast het belang van goed
en gezond ontbijten onder de aandacht te brengen, ook de saamhorigheid van de kinderen binnen onze school met elkaar te vergroten. Na het
ontbijt hebben we dan ook nog even gezellig met
elkaar op de diverse pleinen buiten gespeeld.
Sinterklaas 2018:
Aankomende zaterdag komt Sinterklaas met zijn
Pieten in Zaanstad weer aan in ons land. De komende periode volgen wij op school met de kinderen het Sinterklaas Journaal. Ook wij zijn in de
afgelopen week verrast met "oud Hollandse
plaatjes".
Fijn dat veel ouders zich hebben opgegeven voor
het Sint versieren op 16 november! Veel dank
hiervoor, want vele handen maken licht werk!
Ook hebben we veel dozen mogen ontvangen.
Mocht u nog een grote tak hebben...deze kunnen
we nog goed gebruiken om de school er de komende weken sfeervol uit te laten zien.
Op woensdagochtend 5 december zullen wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen bij ons op
school. Tijdens de intocht op het onderbouwplein
bent u van harte welkom om de goedheiligman
"binnen" te zingen met ons.
Kerst 2018:
Op ons activiteitenrooster heeft u kunnen lezen
dat het Kerstdiner gepland staat op donderdagavond 20 december. Het vermelde tijdstip (van
17.45 uur-18.45 uur) moet echter zijn 17.15 uur
tot 18.45 uur. De kinderen zijn van harte welkom
om op dit moment in hun groep tijdens een zelfgemaakt diner het kalenderjaar af te sluiten. U
bent op dat moment welkom in de aula. Hier kunt
u onder het genot van een hapje, drankje en enkele optreden van de kinderen met andere ouders het jaar afsluiten. Wees welkom allemaal!
Zoals u op het activiteitenrooster wellicht ook
heeft kunnen zien, gaat de evenementencommissie op donderdag 6 december de school in kerstsfeer brengen. Ook hierbij kunnen wij uw hulp
goed gebruiken! Wij zijn ons ervan bewust dat de
donderdag voor veel ouders een onhandige dag
is om op school te komen helpen. Hiervoor hebben wij het versieren verdeeld over de dag. In de
bijlage van deze Montestory kunt u zich intekenen voor een moment welke u mogelijk schikt.
Ook kunt u zich opgeven door te mailen naar
e.duijn@alphensemontessorischool.nl Mocht u
einde van de middag/begin avond komen helpen
dan nodigen wij u van harte uit om tussendoor
een hapje met ons mee te eten.

