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Agenda:

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

04/12 Sint-viering alle
kinderen om 12:30
uur vrij
17/12 Kinderen vanaf
12:30 uur vrij
17/12 Kerstviering 17:1518:45 uur
18/12 Alle kinderen vanaf 11:45 uur vrij
19/12 tm 03/01
Kerstvakantie
08/01 Verslagen groep 8
mee
11/01 Spacebuzz
12/01 Gesprekken
ouders groep 8
14/01 Montestory
16/01 Tuinonderhoud
10:00 uur

Nieuwjaarsgroet met de leerkracht
Om het nieuwe jaar op een fijne en leuke
manier met elkaar te beginnen, nodigen we
alle ouders uit voor een nieuwsjaargroet
met de leerkracht. Via
teams krijgen alle ouders
een uitnodiging. Samen
kunnen we dan digitaal
´proosten´ op een gezond en mooi 2021.

De komende periode
zijn jarig:
December:
03 Damian de Klerk
03 Faja Otto
03 Jakub Rzemien
08 Kyana Nieuwenburg
09 Mehrab Pour
10 Sofie de Vries
12 Tessa Groen
14 Daymion Bendter
14 Hidde Rombouts
17 Simeon de Bruin
18 Siem de Vries
29 Sabrine El Ayachi
Januari:
01 Zakaria Shekho
05 Juno van Dam
08 Silvijn Othman
Jaargang 37
Nummer 27
Donderdag
3 december 2020

Naast het proosten heeft de leerkracht de
mogelijkheid om iets te vertellen over de
komende periode en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Let wel op, het
betreft hierin een informele setting . Onderstaand treft u een schema wanneer welke klas online gaat.
Groep A maandag 4 januari 15.30u - 16.00u
Groep B woensdag 6 januari 13.00u -13.30u
Groep C vrijdag 8 januari 12.30u - 13.00u
Groep D maandag 4 januari 16.00u - 16.30u
Groep E woensdag 6 januari 13.30 - 14.00u
Groep F vrijdag 8 januari 15.30u - 16.00u
Groep G maandag 4 januari 16.30u - 17.00u
Groep H woensdag 6 januari 14.00u 14.40u
Groep I vrijdag 8 januari 16.00u - 16.30u.
Gluren door de ramen
Op veler verzoek organiseren wij weer het
‘gluren door het raam kwartier’. Sinds de
uitbraak van het coronavirus hanteren wij
een strikt deurbeleid waarin ouders en verzorgers helaas niet welkom zijn in de school/
schoolplein. Graag maken we hierop een
uitzondering! Volgende week vrijdag 11 december bent u als ouder/verzorger welkom
van 11:30 tot 11:45 uur voor gr. 1 t/m 4 en
van 14:30 uur tot 14:45 uur voor gr. 5 t/m 8.
Met stoepkrijt zullen wij op het schoolplein
tekenen waar u voor het raam mag staan.

Vanaf 14:45 uur wordt u weer verzocht om
buiten het hek te staan, en vervolgens komen de leid(st)ers en kinderen naar buiten.
Ik wil graag benadrukken dat u minimaal
1.5 meter afstand tot elkaar dient te houden en dat u voor het raam voldoende rouleert, zodat iedereen een keertje naar binnen kan kijken. Als laatste vragen we u ook
om een mondkapje te dragen.

Ouderbijdrage
Graag informeren wij u middels dit bericht over de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2020 – 2021.
Ondanks de beperkingen gezien de huidige omstandigheden, zullen ook dit
schooljaar, zo goed en kwaad als het kan,
extra activiteiten voor uw kind(eren)
worden georganiseerd. Wij vragen hiervoor zoals elk schooljaar een ouderbijdrage.

De inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage hebben wij nodig, omdat hieruit
ondermeer de kosten van schoolreisjes,
het overblijven en specifieke materialen
voor het montessorionderwijs worden
betaald. Uw financiële bijdrage wordt
volledig besteed aan de kinderen, zoals in
deze periode aan Sinterklaas, Kerst en
overige activiteiten van de evenementencommissie.
We werken met automatisch incasso,
omdat dit de inning vereenvoudigt en de
kosten drukt.

We verzoeken u dan ook om de machtiging
te ondertekenen, iets wat veel ouders nog
steeds niet doen.
Met de ouderbijdrage kunnen wij deze activiteiten samen met school en u voor uw
kind(eren) organiseren.
Mocht u vragen of suggesties hebben, interesse om te helpen bij activiteiten of wilt u
inzage in de financiën, laat het ons weten! U
kunt zich wenden tot de evenementencommissie
l.stoop@alphensemontessorischool.nl of
contact opnemen via directie@alphensemontessorischool.nl

Deze drie scholen vallen ieder onder een ander
schoolbestuur; er vinden momenteel dus gesprekken plaats waarin de onderlinge afstemming wordt
gezocht. Gezamenlijk bespreken de schoolbesturen, samen met de directeuren van de scholen, wat
ze belangrijke uitgangspunten vinden. Er vindt dus
nog geen inhoudelijke discussie plaats over de plek
van het nieuwe gebouw, hoe het er uit komt te
zien of hoe het schoolplein wordt ingericht. Als dat
in de toekomst wél aan de orde gaat komen, zullen
we gezamenlijk inspraak gaan regelen; vanzelfsprekend willen we graag dat alle toekomstige gebruikers de gelegenheid krijgen om mee te denken.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,
Leon Emmel - directeur

Kerstdiner
Donderdag 17 december is het kerstdiner.
Deze dag zijn de kinderen om 12:30 uur uit.
Wij verwachten de
kinderen dan om
17:15 uur weer op
school. Het kerstdiner zal rond 18:45
uur afgelopen zijn.
Over de exacte ophaaltijden per bouw zullen we u later nog informeren.
Dit jaar zal de school het eten verzorgen. We
vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van
€2,50 per kind. Hiervan zal €1,- naar een goed
doel gaan. Welke dat is maken wij op een ander moment bekend.
Nieuwbouw Alphense Montessorischool
Het is nu alweer enige tijd geleden dat de Gemeente Alphen a/d Rijn in haar Integraal Huisvestingsplan vastlegde, dat de Alphense Montessorischool op termijn nieuwbouw zou mogen gaan realiseren. De gemeente had echter
beperkte middelen. Daardoor konden niet alle
nieuwbouwwensen van de Alphense schoolbesturen gerealiseerd worden. Onze school
heeft toen aangegeven dat ze graag wilde
gaan samenwerken met de Jenaplaneet en de
Vrije School. Dat vond het gemeentebestuur
een goed idee en daarom kreeg ons samenwerkingsplan wél groen licht.

Pagina 2

Montestory

Superboek
Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met
lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie,
TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan
het ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen
graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend
Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en
tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er een
speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan
20 jeugdtijdschriften.
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden
via superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op
leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan
Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en
Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk
via de gratis Daisylezer-app (voor iOS en Android)
of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo
wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.
Het lidmaatschap bij
Passend Lezen is gratis voor kinderen met
een leesbeperking tot
18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.

Voordelen van superboek.nl:
•
Meer dan 14.000 gesproken boeken;
•
Gerangschikt op leeftijd;
•
Streamen of downloaden via de site of
app, dus luisteren waar je wilt;
•
Gratis voor iedereen tot 18 jaar met
een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD.
Besluit u om een account voor uw kind aan te
maken, laat het dan weten aan de leerkracht.
Dan kunnen we er op school ook gebruik van
maken.

Nieuws van de Tuincommissie
De Tuincommissie zoekt versterking. De commissie bestaat uit een groep ouders die regelmatig op zaterdagochtend het schoolplein
onder handen neemt: bladeren opruimen,
struiken snoeien. Zij
kunnen daarbij wel wat
extra handen (ook kleine handjes) gebruiken.
Ook zin om eens lekker
buiten bezig te zijn? De
volgende data zijn: 16 januari, 13 maart, 22
mei en 3 juli. Die zaterdagen staat om 10 uur
de koffie klaar en wordt er gewerkt tot ongeveer 12 uur.
Moestuin
En misschien gaat de tuincommissie nog vaker
in actie komen, want de school krijgt binnenkort een moestuin! Deze komt op het braakliggende stuk grasveld aan de straatzijde. De
gemeente levert plantjes, fruitbomen, wilgen,
plantenbakken en een
regenton. Bedoeling is
dat de bovenbouwleerlingen de moestuin
onderhouden. En voor
de vakantieperiodes
hopen wij natuurlijk op
de hulp van enthousiaste ouders!
Meer informatie:
directie@alphensemontessorischool.nl.

Nieuws uit de OB
Morgen is het zo ver, Sinterklaas komt op bezoek!
Wij kijken er naar uit om het feestje te vieren. De
afgelopen weken stonden al enigszins in het teken
van 5 december,
maar de kinderen
zijn ook fijn
blijven doorwerken.
Voor de komende
tijd willen wij graag "lichtjes" maken. Hiervoor hebben wij glazen potjes nodig. Het is fijn als u uw kind
er een meegeeft.
De leerkrachten van de onderbouw

Nieuws uit de MB
Bijjjjjna…. Nog één nachtje slapen en dan hopen we
een gezellige Sinterklaasdag samen te hebben. We
merken in de middenbouw dat de kinderen haast
niet kunnen wachten! We hebben in de aanloop
naar de Sint gerekend met kruidnoten (lekker en
leerzaam) en zelf kruidnoten gebakken. De foto’s
hiervan verschijnen iedere vrijdag in het klassen-

boek van uw kind in de app.
Verder hebben we gewerkt met het thema
‘Seizoenen’ tijdens de kosmische les. Vanaf volgende week gaan we heerlijk de sfeer rondom Kerst
proeven met zijn allen, gezellig!
Na alle feestvreugde is het tijd voor de kerstvakantie en gaan we met onze frisse blik, en hopelijk een
heel fijn 2021 voor iedereen, beginnen aan de
toetsweken. Het blijft belangrijk elke dag te lezen
met uw kind(eren). De kinderen krijgen (wederom)
een kerstleesblad mee. We wensen u allen, ondanks de bijzondere tijd waarin we leven,
heeeeeeeele fijne dagen!
De leerkrachten van de middenbouw
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Nieuws uit de BB
Ondanks dat de donkere decembermaand zijn
intrede heeft gedaan, wordt er hard aan doelen gewerkt door de kinderen in de bovenbouw. Er wordt veel geoefend met breuken,
het delen van grote getallen en het aflezen
van grafieken en rekenen met procenten. Het
is goed om te zien dat de kinderen goed meedenken om zichzelf en elkaar uit te dagen.
Want hoe spel je nu het verkleinwoord van

cake? En gesuikerde, is dat nu een stoffelijk
bijvoegelijk naamwoord, of niet? En wat is
eigenlijk het verschil tussen een “gewoon”
bijvoegelijk
naamwoord en
een stoffelijk bijvoegelijk naamwoord?
Naast het zoeken
van uitdagingen
en het stellen van nieuwe doelen is het belangrijk, zoals wij al beschreven in de vorige
Montestory, dat basisvaardigheden onderhouden worden. Het automatiseren van de tafels
is hier een goed voorbeeld van. In de afgelopen weken hebben al een aantal kinderen
“bewezen” deze goed geautomatiseerd te
hebben. Het klassendoel is om in alle drie de
groepen voor de kerstvakantie iedereen alle
tafels te laten bewijzen. Wij hopen dat u uw
kind(eren) hier thuis mee wilt helpen oefenen?!
Na een periode van cito toetsen en de afname
van de NIO bij groep 8, krijgen deze kinderen
op 8 januari hun verslag mee. De uitslag van
de NIO bespreken wij voor de vakantie met
onze orthopedagoog Sarah Wilson en onze
intern begeleider Inge Schimmel. U ontvangt
deze uitslag in de Kerstvakantie. Tijdens de
gesprekken op 12 januari a.s. bespreken wij
de gemaakte toetsen, de NIO en de schooladviezen met u.
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Na de kerstvakantie starten wij met het kosmische
thema ruimte. In het kader van dit thema mogen
wij, indien corona dit toelaat, met de kinderen op
maandag 11 januari een bezoek brengen in de
spacebuzz. Deze zal deze dag langskomen bij de
school.

Dinsdag 12 januari brengen we met elkaar een bezoek aan de Oudshoornsekerk. In het kader van
cultuur en kunst educatie bezoeken we daar een
voorstelling van Beethoven. Voor dit kalenderjaar
willen we u nog even attenderen op het inleveren
van de werkstukken van groep 7 en 8 over het onderwerp kunst en cultuur.
Dinsdag 8 december groep 8
Woensdag 20 januari groep 7
Tot slot kijken wij uit naar het bezoek van de goedheiligman en de mooie surprises morgen. Foto’s
van dit alles zullen vrijdag te zien zijn op de schoolapp.
De leerkrachten van de bovenbouw

