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Agenda
10 sept Groep 6/7/8C gaat drie dagen op kamp
12 sept Groep 6/7/8A gaat drie dagen op kamp
17 sept Groep 6/7/8B gaat drie dagen op kamp
19 sept Groep 6/7/8B gaat drie dagen op kamp
13 sept Algemene Ouderavond
25 sept NIO groep 8
25/26 sept Oudergesprekken
3 okt Start Kinderboekenweek

Beste ouders en verzorgers van de Montessorischool,
De zomervakantie zit er weer op, we zijn alweer een week aan het werk!! Alle nieuwe
leerlingen en leerkrachten wens ik van harte welkom bij ons op school en ik wens hen een
hele fijne, plezierige tijd toe!

Personeel
Juf Patricia gaat vanaf 18 september genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen
haar een fijne tijd toe. Na haar zwangerschapsverlof start Juf Ilse per 1 oktober weer in haar
groep.
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Directievoering
Voor de zomervakantie ben ik benaderd door het College van Bestuur van OOZ met de vraag
om op de Schatkamer het management te gaan ondersteunen. Er is daar vlak voor de zomervakantie een vacature ontstaan. Ik heb daar positief op gereageerd.
Dat betekent voor deze school dat het management op de Montessorischool is uitgebreid
met Jolyn van Egmond en Patricia Wiessenberg. Zij zullen een aantal managementtaken op
zich gaan nemen. Ikzelf zal drie dagen per week op de Montessorischool aanwezig zijn en in
die dagen het onderwijskundig- en personeelsbeleid blijven vorm en inhoud geven. Op
dinsdag, woensdag en donderdag ben ik op de Montessorischool aanwezig. Op de andere
dagen zijn Patricia en Jolyn voor u het aanspreekpunt.
Patricia gaat binnenkort van haar zwangerschapsverlof genieten, waardoor voorlopig Jolyn
van Egmond op de maandag en de donderdag voor u het aanspreekpunt is.
De MR is geïnformeerd door Arie de Wit, lid CvB van OOZ. De MR heeft adviesrecht op de
benoeming van directieleden. De adviesvraag ligt momenteel bij de MR ter behandeling.
Mocht u daarover nog verdere vragen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Algemene Ouderavond
De ouderavond is gepland op 13 september. Een uitnodigingsbrief ontvangt u hierover
vandaag. U krijgt dan informatie over de stand van zaken van ons onderwijs en specifiek over
de gang van zaken in de groep van uw kind.

Toegang school
Zoals u wellicht gemerkt heeft gaan de deuren 's morgens open om 8.20 uur. We hebben
hiertoe besloten om de leerkrachten ’s ochtends de tijd te geven om het voorbereidende
werk te doen voor het dagprogramma. Bij slecht weer zullen we de deuren eerder open
doen.
Na schooltijd zullen de leerkrachten die pleinwacht hebben de deuren ook weer sluiten. Dit
betekent dat de school dan alleen toegankelijk is via de ingang aan de voorzijde en de ingang
tegenover de lift. Zo hebben de medewerkers van Smallsteps zicht op wie er in en uit gaan.
Tot 15.30 uur is het mogelijk om door de klapdeuren naar de andere kant van de school te
gaan, uitgezonderd dagen dat er oudergesprekken gepland zijn. We hopen dat u hier begrip
voor heeft.
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Oudergesprekken 2018-2019
De data voor oudergesprekken dit schooljaar zijn:
14, 27, 28 november:
In november starten we met reguliere voortgangsgesprekken voor de leerlingen uit groep 1,
2, 3 en 6. De ouders van deze leerlingen hopen we in ieder geval te spreken. Voor de overige
ouders is er eveneens de mogelijkheid om in te schrijven voor een gesprek met de
leerkracht.
7, 12, 13 maart:
In maart zijn er oudergesprekken voor alle leerlingen uit groep 1 tot en met 7. We hopen
dan ook daadwerkelijk alle ouders te spreken.
25, 26 juni en 1 juli:
In juni zijn er opnieuw drie momenten gepland voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7. Deze
momenten zijn facultatief voor alle ouders van deze leerlingen.
Voor de leerlingen uit groep 8 zijn er afwijkende gespreksmomenten, in verband met het
eindadvies voor het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen die een apart traject doorlopen
(HGW) met de intern begeleider worden op andere momenten de gesprekken gepland.
We hebben ervoor gekozen om de oudergesprekken te laten plaatsvinden op de middagen,
tot circa 18 uur. Het inplannen zullen we komend schooljaar via het ouderportaal van
Parnassys gaan doen. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Flits
Deze week heeft u de Jaarkalender in nieuwe vorm ontvangen. Deze kunt u overigens,
evenals de schoolgids ook vinden op de website van de school.
In de jaarkalender was per abuis geen vermelding gemaakt van de Flitsen, gedurende het
schooljaar. Hierbij een overzicht voor de middenbouw en de bovenbouw. De leerkrachten
van de onderbouw laten u weten wanneer de Flits van de betreffende groep zal zijn.
Woensdag, 17 oktober: groep van Tjeerd en Diede
“ “ “
14 november: groep van Susan en Lydia
“ “ “
19 december: groep van Larissa en Monique
“ “ “
13 februari: groep van Yoeraja
“ “ “
6 maart: groep van Tessa
“ “ “
3 april: groep van Hetty
“ “ “
15 mei: groep van Ilse en Herma
“ “ “
12 juni|: groep van Jolyn en Sanne
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Oproep overblijfouders
Voor de dinsdag en de donderdagmiddag zoeken we een overblijfouder, die wil helpen bij
het overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur. Wie wil ons komen helpen, want er is nu op die
dagen één persoon te weinig aanwezig op de groep. Het zou heel mooi zijn, wanneer er
bijvoorbeeld vier mensen zich bij ons aanmelden, zodat er bij toerbeurt geassisteerd kan
worden.

KIES komt binnenkort graag weer op school
KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van hun
ouders hebben meegemaakt of gaan mee maken.

Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het dit voorjaar mogelijk uw
kind mee te laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met anderen kinderen te
onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even
geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben
het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
Moet ik verhuizen?
Zie ik papa of mama dan nog wel?
Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
Wanneer zie ik papa of mama weer?
Moeten de hond ook weg?
Wie helpt mij?
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier
te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het
verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met
een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches,
de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een
lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.
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De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in Zwolle.
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij de Intern Begeleider
van uw school en het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij
iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen we dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Joke Wassenaar
Cathy Terlouw
Hanneke van Rossum
Karina van der Starre

Beeldend Therapeut en KIES-coach
Tekentherapeut en KIES-coach
Sociaal werker wijkteam en KIES-coach
Sociaal werker wijkteam binnen P.O. en KIES-coach

KidsZumba op woensdagmddag. Leuk en gezond bezig zijn!
Op woensdagmiddag geef ik sportles aan kinderen tussen 4 en 11 jaar oud. Het is
laagdrempelig en staat in het teken van bewegen op muziek en spelletjes op muziek. De
muziek zweept op, geeft de kinderen energie en ze gaan enthousiast bewegen, zonder dat ze
het gevoel hebben 'verplicht te sporten'. Door de verschillende dansstijlen is KidsZumba heel
afwisselend en leren de kinderen spelenderwijs dansen.
De les wordt van 16.00 - 17.00 uur gegeven in Gymzaal IJsselcentraleweg in Zwolle-Zuid. Je
betaalt alleen als je komt, een 10-rittenkaart kost 45 euro. De eerste (proef)les is gratis!
Meer info is te vinden op www.mirandazumba.nl n via een e-mail aan
mirandakidszumba@gmail.com Ook is MirandaZumba te vinden op Youtube, Facebook en
Instagram.
ZUMBA groet,
Miranda
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Jeugdtheaterschool Zwolle gaat weer van start!
Al sinds 2003 wordt er door de jeugdtheaterschool door heel Zwolle heen gewerkt aan
talentontwikkeling. Hieronder staat het aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Jaarcursus theater 8 t/m 12 jaar
Met de lessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar trekt de school de wijken in. Op deze manier
krijgt iedereen de kans kennis te maken met echt theater. De lessen in de wijken richten zich
voornamelijk op acteren met daarnaast aandacht voor zang en dans. De groep vormt een
veilig geheel waarbinnen er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een
mooie productie. Aan de hand van deze, speciaal voor ons ontwikkelde voorstelling, is een
leerlijn uitgewerkt. Spelvrijheid, opbouw, stemgebruik komen onder andere aan bod. Een
serieuze aanpak waarbinnen de vrijheid ontstaat om het beste uit iedereen te halen. Vanaf
het eerste moment is iedere leerling dan ook onmisbaar en volwaardig onderdeel van het
geheel.
Opleidingsklassen 9 t/m 13 jaar
Naast dit lesaanbod biedt de Jeugdtheaterschool ook de ruimte voor verdere verdieping. In
goed contact met de Zwolse theaters zijn destijds de opleidingsklassen ontstaan. Deze
klassen zijn ingedeeld in twee leeftijdscategorieën . In de opleidingsklas voor 9 t/m 13 jaar
gaat het echt om de volgende stap. Hoe zit spel en theater nou in elkaar? Er worden
verschillende technieken aangereikt, er is oog voor makerschap en een sterke stimulans voor
experiment. Steeds meer wordt iedereen mede-eigenaar van echt proces en het product.
Om te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt binnen de groepen, zijn de opleidingsklassen
enkel toegankelijk doormiddel van een auditie.
Volg theaterles!
De jeugdtheaterschool staat voor eerlijkheid en kwaliteit waarbij ontwikkeling van de
leerlingen voorop. Iedereen moet de kans krijgen zich thuis te voelen binnen het theater.
Om kennis te maken of auditie te doen in september voor één van de klassen kun je terecht
op: jeugdtheaterschoolzwolle.nl , Heel graag tot dan!

6

----------------Vriendelijke groet,
Björn Zillen
Mobiel: 06 219 77 888
Telefoon kantoor: 05 29 430 249
Jeugdtheaterschool Zwolle
info@jeugdtheaterschoolzwolle.nl
www.jeugdtheaterschoolzwolle.nl
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Wist u dat?
We in Zwolle een speel-o-theek hebben? Een speel-o-theek heeft hetzelfde systeem als een
bibliotheek, maar dan voor speelgoed. Bij ons kunt u speelgoed lenen. Wij beschikken over
allerlei soorten speelgoed aan van dublo, lego, playmobil, puzzels, spelletjes tot een groot
assortiment aan buitenspeelgoed. Eigenlijk te veel om op te noemen. Kom gerust eens
vrijblijvend bij ons kijken. Door speelgoed uit te lenen willen wij graag minima helpen, maar
ook milieubewust zijn. Onze maatschappij wordt immers steeds meer een
wegwerpmaatschappij. Door kinderen speelgoed te laten lenen en na vier weken terug te
laten brengen, wordt speelgoed steeds hergebruikt. Daarnaast geeft het u de gelegenheid
om te zien waar uw kind echt mee speelt en wat het niet leuk vindt.
Speel-o-theek Leentjebuur is tweewekelijks open op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.
Een lidmaatschap kost €12,50 per jaar en de uitleen kost €0,40 per uitleen of een all-inabonnement voor €20,- per jaar. U kunt ons vinden in het gebouw van Speeltuin Assendorp,
Geraniumstraat 1-1, 8013 TJ Zwolle. Of kijk op onze website: www.leentjebuur.webs.com .
Kom gerust eens kijken op vrijdag 7-09-18, 21-09-18, 5-10-18 en 19-10-18

Ik wens u allen en uw kinderen mede namens het team een heel mooi en fijn schooljaar
toe!!
Met vriendelijke groet,
Linda Morssinkhof,
Directeur
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