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Personeel
Per 1 oktober is juf Ilse weer gestart met haar werkzaamheden in haar middenbouwgroep.
We wensen haar, samen met de kinderen en juf Herma weer een hele fijne tijd!!
Juf Michelle bedankt voor alles, voor de opstart van deze groep, en we wensen haar veel
succes met haar taken in de bovenbouw!
Na de zomervakantie is meneer Bert Buisman gestart als conciërge op de Montessorischool.
Hij werkt op dinsdag en woensdag. Per 1 november neemt meneer Hans Over elke maandag
conciërgetaken op zich. En juf Elly van het Zandt blijft, zoals eerder, als vrijwilliger voor ons
huishoudelijke taken vervullen. We zijn daarmee heel erg blij!!

Welkom nieuwe kinderen
Fijn, dat we weer nieuwe kinderen welkom kunnen heten bij ons op school:
Arne van Buren, groep 1/2C, Valentijn Haas, groep 6/7/8D, Imme Loovens, groep 3/4/5C,
Basten Meier, groep 3/4/5D, Senna Meier, groep 3/4/5C, Julius te Spenke, groep 3/4/5A,
Samuël te Spenke, groep 6/7/8B, Roos Visser, groep 3/4/5D, Sarah Visser, 3/4/5C,
Joâo Zondervan, groep 1/2B, Viggo Kremer, groep 1/2C, Eef Bruintjes, groep 1/2C,
Naud Verhoef, groep 1/2B, Maelle van der Veen, groep 1/2B, Doortje Hilderink, groep 1/2B,
Marinke During, groep 1/2C, Jelmer Veenstra, groep 1/2A, Julius Benning, groep 1/2A,
Julia Julsing, groep 1/2A
We wensen jullie heel erg veel plezier op de Montessorischool!!
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Montessoriweetjes
Deze rubriek zult u dit schooljaar vaker tegenkomen in de nieuwsbrief.
Hierbij de ‘weetjes’ voor de eerste keer:
Iedere ochtend geeft de leerkracht de kinderen een hand bij binnenkomen en bij
afscheid nemen van de schooldag. De leerkracht staat bij de deur van de klas. Met de
hand maakt de leerkracht één op één contact met het kind. Het kind of de leerkracht
krijgen de mogelijkheid om iets persoonlijks met elkaar te delen (een vraag, een
mededeling over thuis, maar ook een schouderklopje of aansporing.).

Wat is de betekenis van het plantje dat bij alle kinderen op tafel staat?
Elk kind heeft een plantje op school om te verzorgen. In het montessorionderwijs is
‘zorg voor de omgeving’ een belangrijkheid begrip. Kinderen leren zelfstandig voor
hun eigen plantje te zorgen en zorg voor de omgeving te ontwikkelen. Bovendien
geven de plantjes kleur en fleur aan het lokaal en wekken ze bij de kinderen interesse
op voor de natuur.
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Waarom werken kinderen op een kleedje in de klas?
Het kleedje is een verhuisbare werkplek voor kinderen. Wanneer een werkje, taak of
opdracht te groot is om op een tafel te maken. Dan bestaat er de mogelijkheid om
het werkje op een kleedje te maken. Het kleedje is als ware een werkplek op de
grond.

Hoe zijn de montessorigroepen samengesteld?
Het montessorionderwijs werkt met groepen kinderen van verschillende leeftijden,
de onderbouw met 4 - 6 jarigen, de middenbouw met 6 - 9 jarigen en de bovenbouw
met 9 - 12 jarigen.
Dit wordt in de eerste plaats gedaan met het oog op de sociale omgang . De ouderen
hebben een voorbeeldfunctie en laten zien aan de jongeren hoe er gewerkt wordt in
de klas. De jongeren leren van de ouderen. De jongeren bereiden zich voor om de rol
van ouderen over te nemen. Je bent niet altijd de oudste of jongste in de groep, je
bent niet altijd de domste of knapste, je hebt elk schooljaar een andere rol.

Van de decogroep
De data voor de Deco-groep zijn tot aan het nieuwe jaar gepland. Met name voor Sinterklaas
en Kerst is extra hulp gewenst! Dus meld u aan!!
Sinterklaas: 19 november, 19.30 bij de lerarenkamer verzamelen
Kerst:
10 december, 19.30 bij de lerarenkamer verzamelen

Samenwerken met SmallSteps
Met de kinderopvang en de BSO van SmallSteps zijn we aan het bekijken hoe we de samenwerking kunnen optimaliseren. De laatste jaren weten we elkaar steeds beter te vinden. De
Montessorivisie past ook prima bij de visie van Smallsteps, vandaar dat de peutergroepen
ook vanuit deze visie zijn gaan werken. De overdrachten van de peuters naar de onderbouwleerkrachten van onze school is geoptimaliseerd, de leidsters van de peuters hebben een
keer een kijkje in de peutergroepen genomen, binnenkort komt een onderbouwleerkracht in
onze peutergroepen een kijkje kunnen nemen in de kleuterklassen en we zijn van plan om
eens per jaar een gezamenlijk avond te organiseren met een interessant thema. We weten
elkaar steeds beter te vinden en willen samenwerken om een goede doorgaande
ontwikkelingslijn voor het jonge kind te verwezenlijken. We werken in een en hetzelfde
gebouw, ontmoeten dagelijks dezelfde kinderen, daarom vinden afstemming en overleg
belangrijk. Wordt vervolgd!
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Nieuws van de MR
Op 1 oktober was de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar. We mochten daarin
twee nieuwe leden namens de ouders verwelkomen: Pieter de Boer en Anousjka Veenstra.
Kwaliteit van onderwijs
Ook dit schooljaar is de kwaliteit van het onderwijs een van de belangrijkste onderwerpen
op de agenda van de MR. De directie praatte ons weer bij over de stand van zaken op dit
gebied en gaf inzicht in de activiteiten die opgestart zijn. Bij de MR-vergadering van
november staat een evaluatie van het plan, zoals dat in januari van dit jaar werd opgesteld,
op de agenda.
Advies MR schoolleiding
De MR heeft een adviesaanvraag gekregen van OOZ (de stichting waaronder ook de
Montessorischool valt) over een verandering in de taakverdeling van de schoolleiding. Linda
is sinds het begin van dit schooljaar minder beschikbaar voor de Montessori basisschool,
waardoor er formatieruimte beschikbaar is voor het invullen van directietaken.
Dit betekent een wijziging van de schoolleiding waarbij de MR adviesrecht heeft. De MR
werd in dit geval geconfronteerd met een situatie waarin al een voorgenomen besluit was
genomen, waarna een advies aan de MR is gevraagd. De MR heeft hierna een negatief
advies gegeven op het voorstel voor een andere taakverdeling van de schoolleiding. De MR
heeft eveneens adviesrecht wat betreft de aanstelling van de schoolleiding: de MR heeft
hierop eveneens negatief geadviseerd. Met name omdat er geen eerlijke en transparante
procedure is geweest. Wij hebben dit als MR aan de directie laten weten en daarbij
aangegeven dat dit advies los staat van de kwaliteiten van de twee medewerkers die sinds
kort ook directietaken uitvoeren.
Meer weten over de MR?
Wil je meer weten over de MR of heb je vragen, opmerkingen of wil je reageren op dit
nieuwsbericht?
Laat het ons weten op het schoolplein of mail ons via mailto:mr-montessori@ooz.nl

Voorlichting Voorgezet Onderwijs groep 7/8
Op woensdag 17 oktober is er een voorlichtingsavond bij ons op school over de VO scholen
van OOZ. Deze avond start om 20:00 uur en is voor alle ouders van kinderen uit groep 7 en 8.
Er komen twee VO-voorlichters die voorlichting geven over het voortgezet onderwijs in het
algemeen en de VO-scholen van OOZ.
Op woensdag 31 oktober, van 16.00 tot 20.00 uur, kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7
en 8 en ouders/verzorgers kennismaken met alle Zwolse VO-scholen. De Zwolse VO-Markt
vindt plaats in het gebouw van Landstede MBO aan het Dokterspad 2 in Zwolle.
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Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober hebben we met de hele
school de Kinderboekenweek geopend. We hebben
samen gedanst en Linda heeft een stukje voorgelezen.
Het thema van de kinderboeken week is dit jaar
‘vriendschap’.
In de Kinderboekenweek is er ook een leuke actie bij
boekhandel Westerhof (Diezerstraat of Wade). Als je
hier een kinderboek koopt en het bonnetje dan
inlevert bij je meester of juf kunnen we met korting
nieuwe boeken kopen voor in onze schoolbieb.

Kindervoorstelling bij ZZUit.
In het theater van ZZUit (Zwolle Zuid Uit) wordt in de herfstvakantie een prachtige kindervoorstelling (6-12) jaar gegeven. Garage TDI speelt "De man met het stenen hart", een
verteltheatervoorstelling over empathie, communicatie, emoties en onverschilligheid. Een
vertelling met 2D figuren in een miniatuur coulissen decor, geïnspireerd op middeleeuwse
schilderijen.
In het kort: Hans woont met zijn moeder , de koe en de geit in een schamele hut in het bos.
Ze zijn arm maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de
geit, de koe en zijn moeder sterven...... Meer informatie over deze en andere voorstellingen
is te vinden op www.zzuit.nl.
Deze kindervoorstelling is voor €7,50 p.p. inclusief limonade op woensdag 24 oktober om
15.00 uur te zien in het theater van ZZUit. Dit is te vinden in het Multifunctioneel Centrum
SIO, Thorbeckelaan 2 in Zwolle. Kaarten zijn te reserveren via info@zzuit.nl of via de Zwolse
Theaters. Vanaf drie kwartier voor de voorstelling zijn er eveneens kaarten aan de zaal te
verkrijgen. Ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Ik wens u allen, mede namens het team een heel fijn en zonnig weekend!!
Met vriendelijke groet,
Linda Morssinkhof, directeur
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