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Nieuws vanuit de MB

Zoals u weet zijn we dit schooljaar van 6
naar 7 groepen gegaan. Dit vanwege een
grote groep tweede groepers die naar de
MB kwam. Het totaal aantal kinderen in de
MB kwam daardoor op 64. Dit is een onwenselijk aantal om over twee lokalen te
verdelen. Ook volgend schooljaar stroomt
er een grote groep tweede groepers door
naar de MB, waardoor het aantal MB’ers
zelfs nog iets zal groeien. Wij willen graag
goed onderwijs bieden en dus wil ik de
groepen klein houden. Ook volgend jaar
gaan we met 7 groepen aan de slag. Aangezien de kinderen vanuit de MB doorgroeien naar de BB, voorzie ik dat we ook
in de toekomst in ieder geval 7 groepen
houden. We zijn met een plan bezig om dit
voor de komende jaren vorm te geven.
Zodra het plan definitief is, wordt u geïnformeerd.

Kerstdiner
Hoewel de goedheiligman nog in het land
is, blikken we alvast vooruit op de hele
decembermaand. Ook het kerstdiner is in
aantocht! Vanaf 10 december zal er in het
halletje van de middenbouw een poster
hangen, waarop u kunt aangeven wat u
wilt maken. Dit jaar doen we dat een
beetje anders. U kunt kiezen tussen hartig of zoet, maar de invulling van de gerechten laten wij aan u. Geeft u (liefst op
een briefje bij het gerecht) aan of uw gerecht vlees bevat en zo ja of dit varkensvlees is? Wij kijken er naar uit om uw specialiteiten te proeven!
Nieuws uit de BB

Hey ouders,
Wij groep achters hebben 28/11/2018 de
NIO gemaakt. Die duurt ongeveer 2 uur
Gregory Grampon en er zijn 6 lessen. Elke les duurt 5 à 15
min. Elke les heeft 20 à 30 vragen. Het
gaat om rekenen en taal. Het was niet te
moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Je
Nieuws uit de OB
moet je hersenen goed gebruiken. Je
moet snel door werken, maar je hoeft niet
Sinterklaas
Ook bij ons op school zijn er in de afgelo- alles af te hebben. Alle opdrachten staan
in het boekje en je moet de antwoorden
pen weken veel oud Hollandse Pietenplaatjes gevonden. In alle bouwen zijn de op een antwoordformulier opschrijven.
kinderen er druk mee. Er wordt mee gele- Voordat je een les maakt krijg je een
zen, memory gespeeld en natuurlijk onder- oefenopdracht te zien. We krijgen onze
uitslag voor de Kerstvakantie.
ling geruild. Afgelopen dinsdag zijn de
leesplankjes uitgedeeld. Bijna iedereen
⏪Door: Abdullah & Kylian⏪
heeft zijn plankje al vol verzameld!
Aankomende woensdag, 5 december, zullen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek
brengen aan onze school. U bent van harte welkom om half 9 op het onderbouwplein om samen met ons de goedheiligman
te verwelkomen.

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

Nieuws vanuit de EC

Bovenbouw

Kerst 2018
Een aantal ouders heeft zich opgegeven
voor het versieren van de school in kerstsfeer op donderdag 6 december. Hiervoor
hartelijk dank alvast! Mocht u zich hiervoor
(nog) niet voor hebben opgegeven, maar er
wel bij willen zijn dan bent ook u van harte
welkom!
Donderdag 20 december zullen we met elkaar het kalenderjaar afsluiten tijdens een
Kerstdiner in de groepen. Ook u bent dan
tussen 17.15 en 18.45 uur van harte welkom
in de aula van onze school. Hier kunt u met
elkaar, onder het genot van een hapje en
een drankje, genieten van de optredens verzorgd door de kinderen uit de verschillende
groepen.
Voor het Kerstdiner in de groepen hangen er
vanaf maandag 10 december lijsten in de
bouwen waarop u zich kunt intekenen. U
kunt samen met uw kind(eren) iets maken
van de lijst of invullen wat u zelf graag wit
maken. Wij willen u vragen de gemaakte
hoeveelheid te verdelen over 2 borden of
schalen voorzien van de naam van uw kind.
1 portie voor in de groep en 1 portie voor in
de aula. Donderdagochtend 20 december
nemen alle kinderen een plastic tas mee met
daarin een bord, beker en bestek. Wij zullen
die ochtend met elkaar de tafels dekken. De
gerechten mogen vanaf 17.00 uur in de klassen gebracht worden. Om 17.15 uur willen
we met de kinderen starten met het diner.

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest
de rust en de sfeer in de bovenbouw te waarborgen. De samenwerking tussen kinderen, ouders
en school is daarin essentieel. Ik vind het fijn om
te merken dat alle partijen als gezamenlijke opvoeders hun verantwoordelijkheid willen nemen.
In de klassen wordt veel met de kinderen gesproken over gewenst gedrag en er worden afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden niet alleen
in de klassen, maar ook tijdens het buiten spelen,
het overblijven en tijdens de gym. Mocht uw kind
zich niet aan de afspraken houden, wordt u hierover geïnformeerd. Met de overblijf en de gymleraar zijn de regels en afspraken besproken, zodat
we in onderling overleg ervoor kunnen zorgen dat
alle kinderen zich op een goede manier kunnen
presenteren tijdens het overblijven en de gymles.
Daarnaast willen wij als school inzetten op zowel
individueel als groepsniveau. Na de kerstvakantie
starten wij met een verlengde cursus Grip op de
Groep. Deze cursus wordt door een externe gegeven en is gericht op de groepsvorming en het
creëren van een positieve sfeer in de groep. Zowel leid(st)ers als kinderen krijgen handvatten om
hieraan te voldoen. In februari start een weerbaarheidscursus van de GGD. Deze zal, op
school, aan alle kinderen gegeven worden door
een externe. De kinderen zullen op individuele
basis handvatten krijgen om goed met sociale
situaties om te gaan en, waar nodig, steviger in
hun schoenen te staan. Beide cursussen worden
door school aangeboden, er is geen eigen bijdrage nodig.

Let op: alle kinderen zijn donderdag 20
december om 12.30 vrij!

Online boekwinkel
Bestel uw boeken via onze site
www.alphensemontessorischool.nl
Mocht de online boekwinkel niet geheel in
uw scherm passen, maak dan gebruik van
de link onder het kopje links.
De school krijgt een kleine vergoeding over
de omzet van de boekwinkel. Dit geld gebruiken wij als extra investering in onze
schoolbibliotheek.
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