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Onder andere in deze nieuwsbrief:
Informatie avond donderdag 14 september

Oudergesprekken

Groener plein

Vertrouwenspersoon

Flits

Parkeren

Beste ouders
Erg fijn om iedereen weer te zien na
de zomervakantie. We hopen dan
ook dat u, samen met uw kinderen,
van een fijne zomer heeft genoten.
Na een week school zit bij ons het
ritme er weer in en raken de
kinderen gewend aan hun groep en
juf of meester.
Om het jaar samen te starten
nodigen wij u van harte uit tijdens de informatie avond op donderdag 14 september. U maakt
dan kennis met de leerkracht en met de andere ouders van de groep. Ook hebben we een
gezamenlijk moment in de grote ruimte boven.
Het programma ziet er als volgt uit:
Let op! ouders van de middenbouw (groep 3, 4, 5) worden al om 19.30 uur verwacht.
19.30 uur

Voorlichting voor ouders van de middenbouw in de eigen groepen
(inloop vanaf 19.15 uur)

20.15 uur

Gezamenlijke opening van het jaar voor alle ouders
(inloop vanaf 20.00 uur in de grote ruimte boven)

20.45 uur

Voorlichting voor ouders van de onderbouw en bovenbouw in de eigen
groepen
(afsluiting om 21.30 uur)

Het team ziet u graag komen, opgeven is niet nodig.

Agenda
Do.
14 sept.

Informatie avond voor alle ouders

Di.

19 sept.

Omgekeerde oudergesprekken voor groep 3 en 6 en nieuwe ouders

Woe. 20 sept.

Omgekeerde oudergesprekken voor groep 3 en 6 en nieuwe ouders

Woe. 27 sept.

Flits groep juf Marianne

Do.

Landelijke stakingsdag in het primair onderwijs, u ontvangt hierover

5 oktober

nog een brief. Houdt u er wel vast rekening mee dat de kinderen die
dag mogelijk vrij zijn.
De jaarplanning staat op onze website. Binnenkort ontvangt u de jaarplanning en de jaargids
in papieren versie.

Nieuwe kinderen
Van harte welkom op onze school Jayden, Guusje, Jonne, Onno,
Noa, Sarah, Tamar, Wende, Diede, Ravi, Fabrizio, Jorrik, Leon.
Yniescha en Mats. De juffen meesters wensen jullie een fijne tijd op
de Montessorischool toe.
Personeel
Het gaat goed met juf Lydia en haar zoontje Floris. Floris groeit als kool en Lydia voelt zich
ook steeds beter. Toch wil Lydia nog even wachten met werken, wat we goed kunnen
begrijpen. We hebben afgesproken dat ze na de herfstvakantie weer volledig aan het werk
gaat. Daarvoor zal juf Lydia met regelmaat op school zijn en ook zal ze een dag bij het kamp
aanwezig zijn. Tot die tijd zullen juf Susan en juf Diede de groep begeleiden.
Juf Joyce is ziek, zij kampt met een cyste bij haar eierstokken. Deze moet operatief worden
verwijderd. De wachtlijst is lang en ze moet dus wachten tot ze geopereerd kan worden. Deze
week en volgende week donderdag is Joyce nog afwezig. Volgende week vrijdag hoopt ze wel
aan het werk te gaan in de MB. Gelukkig is Larissa bereid de groep voor die dagen over te
nemen. Hoe het gaat met de inval als Joyce wordt geopereerd laten we u nog weten.
Juf Ineke is onze intern begeleider op school. Vanaf dit jaar zullen juf Ankie en juf Hetty met
haar gaan samenwerken. Zij worden opgeleid tot intern begeleiders. Het is de bedoeling dat
juf Ineke haar taken als intern begeleider de komende anderhalf jaar gaat afbouwen en juf
Hetty en juf Ankie hun taken gaan uitbreiden. Over anderhalf jaar stopt juf Ineke met werken.

Flits
De flits is terug. Afgelopen jaar konden ouders niet aanwezig zijn
tijdens de flits, omdat we een andere vorm hadden gekozen. Dit
schooljaar zal iedere groep van de MB en BB een eigen flits verzorgen.
Op de jaarplanner staat wanneer de groep van uw kind aan de beurt

is. Voor groep 1/2 kiezen we niet voor een grote flits. De leerkrachten van de onderbouw zijn
nog in overleg welke invulling zij hieraan geven.

Oudergesprekken
Op 19 en 20 september zijn de eerste oudergesprekken. Dit zijn de omgekeerde
oudergesprekken voor ouders van groep 3 en 6 en voor nieuwe ouders. In november, maart
en juni zijn de andere oudergesprekken. Binnenkort kunt u zich hiervoor online inschrijven. We
gaan er vanuit dat dat beter gaat dan vorig jaar. Toen hadden we te maken met een aantal
technische mankementen. In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie over de
oudergesprekken.

Vertrouwenspersoon, Evelyn Kamann
Dit schooljaar ben ik vertrouwenspersoon op school. Ik ben de moeder
van Joeri (groep 7) en Marijn (groep 5). Gelukkig verloopt de
ontwikkeling van mijn kinderen op school goed. Soms ging dat niet
helemaal vanzelf, maar heb ik daarover goed contact met de
leerkrachten kunnen hebben. Dat lukt misschien niet altijd. Je kunt mij
als vertrouwenspersoon benaderen als je zorgen hebt over je kind en
er met de leerkracht (of Roeland/Ineke) in de gesprekken niet uit komt.
Je kunt ook bij mij terecht als je vertrouwelijk met een andere ouder wil sparren over hoe iets
bespreekbaar te maken waar je je zorgen over maakt. Samen kunnen we dan de opties
bespreken hoe je zorgen over de ontwikkeling van je kind op een goede manier besproken en
opgepakt kunnen worden. Hoe kan je me bereiken? Ik heb een fulltime baan als manager in
de jeugdzorg, en ben dan ook alleen op de woensdag te vinden op het schoolplein. Spreek
me gerust aan als je me nodig hebt. Verder kun je een WhatsApp sturen via 0618841046 of
mailen naar emkamann@hotmail.com. Dan overleggen we samen wat er nodig is.
Parkeren bij school
Veel ouders en kinderen komen gelukkig steeds vaker op de fiets naar school. Komt u toch
met de auto, wilt u dan rekening houden met de veiligheid
van onze kinderen en met onze buren. Wij verzoeken u
uw auto te parkeren in de parkeervakken rond de school.
Vermijd parkeren op de stoep of op inritten van onze
buren. Achter de huizen, tegenover onze school, zijn ook
veel nieuwe parkeerplaatsen gekomen. U kunt vanaf daar
doorrijden naar de vrouwenlaan zonder te keren op de
weg.
De pijlen geven aan waar u in en uit kunt rijden.

Groen plein
Als alles gaat volgens plan zal er na de herfstvakantie
een groener, mooier plein te zien zijn. In de week voor
de herfstvakantie gaat het MB/BB plein op de schop.
Een derde van het voetbalveld offeren we op voor veel
meer groen, struiken en een heuvel. Er komt een
nestschommel en een aantal toestellen zullen
verplaatst worden. In de volgende nieuwsbrief zullen
we een schets van het plan laten zien.

Schets ontwerp

Introductiecursus improvisatietheater voor volwassenen
Op de dinsdagavonden traint improvisatietheatergroep Kusje d’r Op in een ruimte van de BSO
in onze school (https://kusjedrop.wordpress.com). Het team heeft plek voor nieuwe leden,
daarom is er vanaf 19 september een introductiecursus van 3 avonden, met aansluitend de
mogelijkheid om auditie te doen. Wil je graag toneel spelen maar kun je geen tekst onthouden?
Heb je al een beetje podiumervaring en snakt het naar meer? Of hou
jij ook zo van verrassingen en durf je te fantaseren? Dan is
improvisatietheater misschien iets voor jou! Het aantal plaatsen is
beperkt, dus wil je meedoen geef je dan zo snel mogelijk op via
kusjedrop@hotmail.com!

