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Agenda:
10-01: MR vergadering
12-01: Tuinonderhoud
14-01: Voorstelling
Alladin MB
18-01: Vergadering
leerlingenraad
21-01: BB theater Castellum
24-01: Nieuwe montestory
24-01: Ouderavond BB
weerbaarheidstraining
25-01: Voorstelling
groep B

De komende periode
zijn/waren jarig:
1 Zakaria Shekho
1 Rudi Yousef
5 Soumaya Zahid
7 Quinten de Bruin
8 Silvijn Othman
10 Teun Valentijn
13 Elian Griffioen
15 Tim van der Wal
16 Merel Binnekade
16 Hugo Dekkers
16 Ezra Lenting
17 Dildar Shekho
18 Nathan van der
Hoorn
24 Jairo Gelderblom

Van harte gefeliciteerd!
Jaargang 36
Nummer 9
Donderdag
10-01-2019

Ouderbijdrage
Wat fijn om alle kinderen en volwassenen
weer in gezonde gezondheid terug te zien
op school. Ik wens u, uw kinderen en familie het allerbeste voor 2019! We gaan er
samen een mooi jaar van maken.
U heeft van de administratie een bericht
ontvangen betreffende de ouderbijdrage
van dit schooljaar. Graag licht ik toe waar
uw geld zoal aan wordt besteed. Grofweg
zijn er 4 kostenposten die (gedeeltelijk)
betaald worden uit de ouderbijdrage:



MR
Vanavond, donderdag 10 januari, is er
weer een MR vergadering. Deze vindt
plaats bij ons op school en begint om
20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar. Het vakantierooster 2018/2019, de begroting,
herinrichting Preludeweg en het gebruik
van internet zijn o.a. punten die op de
agenda staan.
Met vriendelijke groet,
Diana de Mol
Voorzitter MR

Conciërge en overblijfouders
Activiteiten zoals schoolreis, culturele uitstapjes en allerlei evenementen
Extra leermiddelen voor de kinderen
Ondersteuning in de vorm van RT
en materialen

Nieuws uit de OB
De kinderen zijn deze week weer snel
gewend aan het naar school gaan. Met

veel plezier wordt er met elkaar gewerkt

en gespeeld. Met kleine herinneringen
hier en daar, weten de meeste leerlingen
nog goed wat ze op school kunnen en
Uiteraard is de ouderbijdrage alleen niet
genoeg om deze kostenposten te betalen. mogen doen en wat er van ze wordt verwacht.
Wij als school willen blijven investeren in
de ontwikkeling van onze kinderen. Naast Wilt u eraan denken, indien op u van toepassing, de luizenzak weer mee te geven
de investeringen in de BB op sociaalaan uw kind?
emotioneel gebied gaan we in 2019 het
In beide groepen zijn wij deze week geICT beleid verder vormgeven. Dit zal ook
start met het thema Gezond (en soms
investeringen op het gebied van devices
met zich mee brengen. Verder zijn we o.a. ook ziek). De ouders van de groepen A
hard bezig om ons rekenonderwijs te ver- en B hebben hierover een mail ontvangen
met leerdoelen en -inhouden. Komt u
volmaken, zodat de kinderen nog meer
eigenaar worden van hun eigen leerproces vooral binnen na schooltijd om de activiteiten en werkjes behorende bij dit thema
en helder hebben wat ze aan het leren
te bekijken.
zijn.
Vrijdag 25 januari van 10.45 uur-11.15
Mocht u vragen hebben over het voorgaande kunt u uiteraard altijd langskomen. uur sluit groep B het thema gezond af met
een voorstelling voor alle kinderen in de
Gregory Grampon speelzaal. Ook is er van elk kind in groep
B een volwassene welkom in het publiek.
Helaas kunnen wij i.v.m. de ruimte en
Tuinonderhoud op 12 januari
De commissie Tuinonderhoud, bestaande veiligheid maar 1 volwassene per kind
uit enkele ouders, gaat zaterdag 12 janua- uitnodigen. Ook jongere broertjes en/of
zusjes kunnen er helaas niet bij zijn.
ri van 10 tot 12 uur weer aan het werk op
het schoolplein. Vindt u het ook leuk om
lekker buiten bezig te zijn? Doe dan mee!
Neem indien mogelijk eigen tuingereedschap mee. Jonge helpers zijn ook welkom. Om 10 uur staat de koffie klaar.

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

Nieuws uit de MB
De middenbouw is na de Kerstvakantie weer
fris van start gegaan! U kunt ons helpen
door eraan te denken het plantje en de luizenzak van uw zoon of dochter weer mee te
geven. We ronden doelenperiode 1b af, zodat we klaar zijn voor de opkomende toetsperiode die volgende week woensdag begint. In deze periode zullen groep 4 en 5
soms wisselen van klas, om zo met de gehele jaargroep de instructie van de toets te volgen. De toetsen zullen veelal ’s ochtends
afgenomen worden, waardoor het creatieve
circuit en de kosmische lessen door kunnen
blijven gaan. Dat is maar goed ook, want bij
Lindsey volgen de kinderen muziekles, Mark
verzorgt op dinsdag in samenwerking met de
vader van Marijn uit groep D lessen in programmeren en bij Suzanne volgen de kinderen deze ronde dramalessen. Op de donderdagen wordt er ook weer volop geknutseld en getekend. Het nieuwe kosmische
thema gaat over energiebronnen en vulkanen. U hoort het, ook in 2019 valt er weer
genoeg te leren!

Nieuws uit de BB
Wij hebben kosmische les gehad over energie opwekken. Het is heel leerzaam en er
wordt veel uitgelegd door: Judith op donderdag en we leren het en dan krijg en we soms
een overhoringen op vrijdag en. Na de middagpauze krijgen we de cijfer en een nieuwe
overhoring en dat krijgen we iedere vrijdag
en dat is verschillend.

Weerbaarheidstraining BB
Vanaf februari wordt op onze school de weerbaarheidstraining ‘Kom op voor Jezelf’ verzorgd
door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
In de bijlage bij de montestory vindt u een informatiebrief en de uitnodiging voor de ouderavond
op 24 januari 2019 19.30-21.30. Deze ouderavond is alleen bedoeld voor ouders uit de BB.
Hieronder wat informatie vanuit de GGD
Aan de brief zit een inschrijfstrook zodat ouders
zich vooraf kunnen aanmelden. Ongeveer 3 dagen voor aanvang van de ouderavond zal er contact met school opgenomen worden om te bespreken hoeveel ouders zich hebben ingeschreven voor de ouderavond. Om de avond rendabel
te maken én de training door te kunnen laten
gaan geldt, zoals aangegeven in de voorwaarden, een deelname van 60% van de ouders van
de klas die getraind gaat worden. Deze regel
wordt gesteld omdat uit onderzoek blijkt dat ouders die aanwezig waren op de ouderavond de
training als nuttiger ervaren, vaker met hun kind
thuis in gesprek gaan over weerbaarheid en de
huiswerkopdrachten beter maken dan de ouders
die niet aanwezig waren op de ouderavond.
Mochten zich te weinig ouders aanmelden voor
de avond, dan kan de training helaas op dat moment geen doorgang vinden en zullen we kijken
of we de training naar een later moment in het
schooljaar kunnen verplaatsen. Maar de ervaring
leert dat de avond altijd goed bezocht wordt.

Sem en Maryam

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 investe-

Zwanger
Ter afsluiting van deze montestory kan ik u met
trots melden dat ik voor de tweede keer vader
mag worden. Onze zoon Jaimie is onlangs 3 geworden en zal ergens in maart een broertje of
zusje krijgen. Daisy en ik hebben er, net als bij
Jaimie, voor gekozen het geslacht niet te willen
weten. U zult de kleur van de muisjes op het beschuit moeten afwachten :-)
Gregory Grampon
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