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Agenda:
7/2: adviesgesprekken
groep 8
13/2: studiedag team
15/2: verslagen met de
kinderen mee
19/2 en 21/2: oudergesprekken
22/2: Voorstelling groep
G
22/2: Vanaf 11.45 alle
kinderen vrij
t/m 3 maart voorjaarsvakantie
4/3: Les Graffiti voor BB
11/3: BB les Castellum
13/3: Open dag AMS
14/3: Nieuwe montestory

De komende periode
zijn jarig:
Februari
2 Casper Haasbeek
4 Maarten Ziekman
6 Sebastiaan Woolthuis
10 Aeden Cromzigt
11 Justen van Leeuwen
11 Lesley Verzeilberg
13 Wahiba Abbouch
13 Alex Williams
14 Chavy Muheddin
14 Lukas Sepers
20 Deluwan Rahim
23 Troy Uittenbogaard
24 Jim van Duijsen
26 Maryam Guennaoui

Van harte gefeliciteerd!
Jaargang 36
Nummer 10
Donderdag
6 februari 2018

100 dagen
Mijn eerste 100 dagen zijn voorbij gevlogen en ik ben nog net zo trots om directeur
van onze mooie school te zijn als in het
begin. Wat ik bewonder aan het team is
dat er een grote saamhorigheid heerst en
dat er een grote bereidheid is om elkaar te
ondersteunen. Daarnaast zijn alle collega’s
erg betrokken bij de kinderen en we proberen als één team het onderwijs aan uw
kind(eren) zo goed mogelijk te verzorgen.
Deze betrokkenheid zie ik ook bij u als ouder(s)/verzorger(s). Ik bewonder de inzet
van eenieder tijdens het overblijven, rekensprinten, extra lezen, bibliotheek, theatervoorstellingen, tuingroep enz. Daarnaast
waardeer ik de korte lijnen die er tussen u
en de leid(st)ers zijn en dat u mij het gevoel geeft dat we als gezamenlijke opvoeders het belang van de kinderen centraal
stellen. Helaas gaat één van die betrokken
ouders de school verlaten. Helena van
Tongeren werkt nu al een tijdje in Haarlem
en de zaken gaan dusdanig goed dat het
gezin besloten heeft naar Haarlem te gaan
verhuizen. De kinderen zullen na de Haarlemse voorjaarsvakantie starten op de
Haarlemse Montessorischool. Ik wil Helena namens alle collega’s ontzettend bedanken voor haar grote inzet voor onze
school en haar, en de kinderen, succes
wensen bij deze nieuwe uitdaging. Niet
alleen de vervanging van Helena, maar
ook het goed onderwijs blijven bieden aan
onze kinderen is een uitdaging. Wij willen
ons continu blijven ontwikkelen om de
kwaliteit van ons onderwijs te borgen.
Kortom: ik heb al mooie dingen gezien en
ik ben ervan overtuigd dat we samen nog
meer mooie dingen voor onze kinderen
gaan doen!
Gregory Grampon

Staken 15 maart
Wij staken niet!
Ondanks alle berichtgeving in kranten en
op tv, zal onze school gewoon geopend
zijn. Het schoolteam is wel solidair met de
stakenden en onderschrijft de achterliggende motivatie, maar in het belang van
de kinderen hebben wij een andere keuze
gemaakt. De kinderen worden dus gewoon op school verwacht.
Personeel
Ik kan u melden dat Lilian weer volledig
terug is. Wij zijn erg blij dat haar reintegratie met succes is afgerond. Esther
zal de komende periode nog niet op
school zijn. Zij verricht voorlopig alleen
administratieve taken.
Open dag
Op woensdag 13 maart is er een open
dag op onze school. Op deze dag gaan
de kinderen gewoon naar school, maar is
de school ook open voor belangstellenden. Kinderen uit de bovenbouw zullen
toekomstige ouders en kinderen rondleiden en ‘lesjes’ geven. In de speelzaal zal
ik informatie geven over het montessorionderwijs in het algemeen en over onze
school in het bijzonder. Wij hopen op een
grote opkomst. Verspreid het nieuws gerust onder uw familie, vrienden en kennissen.
Vakantierooster
Hieronder vindt u het vakantierooster voor
2019-2020. De herfstvakantie zal vanwege 2 studiedagen op 17 oktober beginnen. Verder zijn alle kinderen de vrijdagmiddag voor de kerst– en de zomervakantie vrij.
Vakantierooster 2019-2020

Klusploeg
Ik ga op vrijdag 22 februari een aantal
klusjes in de school doen. Denk aan: behangen, schilderen en lijsten ophangen.
Welke stoere, handige ouders willen me
helpen? Opgeven kan bij Gregory.

1e schooldag: 2 september 2019
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 28 augustus 2020

Nieuws uit de OB

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

In de ochtend is het nog behoorlijk donker,
maar ondanks dat is het fijn dat veel kinderen op tijd op school zijn. Wel willen wij u
vragen uw kind(eren) zelfstandig binnen te
laten komen. Wij zijn er om te helpen waar
nodig. U begrijpt dat het, in een gang vol
volwassenen, voor jonge kinderen extra
spannend is om binnen te komen. Ook kunnen wij minder goed overzien waar wij nodig
zijn. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd na
schooltijd bij ons binnen komen. Belangrijke
zaken kunt u ook voor schooltijd aan de
deurwacht doorgeven.

Nieuws uit de MB
De app van onze school krijgt een update. De
huidige app gaat binnenkort, 14 februari, verdwijnen uit de App Store en Google Play Store en
deze mag verwijderd worden van uw telefoon.
Daarvoor in de plaats moet er nu de "Basisschool
App" gedownload worden.
Zoek en selecteer onze school. De app wordt nu
standaard geopend als de app van onze school.
De inhoud is niet aangepast, maar wilt u up-todate blijven, verlof aanvragen of uw kind ziek
melden dan moet u de nieuwe app downloaden.
Meer info in de bijgevoegde flyer.

In de afgelopen week heeft de winter haar
weersverschijnselen laten zien. Wij zijn dan
ook gestart met het kosmische thema Winter. De ouders uit de onderbouw hebben hier
afgelopen vrijdag informatie over ontvangen.

In januari is de middenbouw naar de voorstelling
van Aladdin geweest. In de grote zaal hebben we
genoten van het fantastische spektakel. Wij bedanken alle ouders, opa`s en oma`s voor het rijden!

Ook hebben wij afgelopen week met de oudste kleuters gewerkt aan Cito Taal en Rekenen. De kinderen vonden het heel interessant om in een werkboekje te werken. Alle
kinderen hebben de opgaven voorgelezen
gekregen, waarna ze zelf het juiste plaatje
moesten zoeken.

De kinderen uit groep 4 en 5 krijgen nu de kans
om op maandag 18 maart een workshop "etsen"
te volgen in Parkvilla.
Deze activiteit kan echter alleen doorgang vinden
met uw hulp, dus bent u bereid te helpen dan
horen wij het heel graag.

Wij nemen de Cito Taal en Rekenen voor
kleuters midden 2 af zodat wij kunnen zien
of de ontwikkeling van de kinderen overeen
komt met onze (KIJK) observaties. Ook verkrijgen wij hiermee mogelijk nog extra informatie vwb de doelen die de komende periode voor uw kinderen centraal gaan staan.
Wij bespreken de uitslagen van deze toetsen
evenals de doelen waaraan wij komende
periode met uw kind willen werken op de
spreekavond van 19 of 21 februari. Heel
graag tot dan!

De tijden zijn als volgt:
Groep C: 08:45 - 10:30 (08:30 weg, 10:45 uur
terug) --> 21 kinderen
Groep D: 10:30 - 12:00 (10:15 weg, 12:15 uur
terug) --> 20 kinderen
Wij willen graag op maandag 11 maart beslissen
of de workshop gevolgd kan gaan worden.
Nieuws uit de BB
Vandaag is de weerbaarheidstraining voor de
groepen G en H gestart. De kinderen zijn per klas
in een jongens en meisjes groep verdeeld. Op
een goede manier opkomen voor jezelf en een
ander staat centraal tijdens de training. De kinderen krijgen een werkboekje mee naar huis met
huiswerkopdrachten. Wij gaan ervan uit dat u
deze met uw kind(eren) bespreekt. De folders
met informatie over de ouderavond liggen bij
Gregory. Mocht u interesse hebben, loop u even
bij hem langs.
Montestory
Om de kwaliteit te kunnen garanderen zal de
montestory in het vervolg 1 keer in de 4 weken
uitkomen. Dit betekent dat de volgende montestory op 14 maart zal verschijnen.
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