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Agenda
19 november
20 november
27+28 november
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5 december
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versieren Sint
studiedag (kinderen vrij)
oudergesprekken
schoen zetten
sinterklaasfeest
versieren Kerst

Personeel
Ook afgelopen schooljaar zijn er weer een aantal collega's geweest die een opleiding hebben
afgerond. Op de Octopus werden op 10 oktober alle afgestudeerden van OOZ van het
afgelopen schooljaar ‘in het zonnetje’ gezet. Namens onze school mochten wij Hetty, Ankie,
Lydia, Patricia en Jolyn feliciteren. Vanuit de Montessorischool was de groep verreweg het
grootst! Iets om trots op te zijn!
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Oudergesprekken stand van zaken
Zoals u vast al heeft gemerkt ging het inplannen van oudergesprekken deze keer anders dan
u gewend bent. De inschrijvingen en planningen zijn gegaan via Parnassys, ons
leerlingvolgsysteem. De verwachting was dat het efficiënter zou werken dan het oude
systeem. Echter bleek dat dit niet helemaal het geval was, met als één van de gevolgen dat
de planningen voor de middenbouwgroepen erg vol zitten. Het kan dan ook zijn dat de
leerkracht van uw kind nog contact opneemt over het eventueel verplaatsen van het
gesprek. Verder zijn wij nog in overleg wat de beste manier is om de inschrijving en planning
voor de eerstvolgende oudergesprekken te organiseren.

Samenwerking Smallsteps
Al langere tijd zijn wij bezig om de samenwerking met kinderopvang Smallsteps te
verstevigen. Onder andere juf Ankie (coördinator Jonge Kind) heeft veel contact hierover
met de collega's van Smallsteps. Er wordt geprobeerd nog meer afstemming en
samenwerking te creëren tussen de groepen daar en de onderbouw bij ons. Een voorbeeld
hiervan is dat enkele kinderen van Smallsteps komen kijken bij de flits van de onderbouw.
Daarbij wordt er ook gekeken naar het optimaliseren van de overdracht van kinderen die bij
ons in de onderbouw instromen. Er worden mooie stappen gezet die we in de toekomst
steeds verder uit willen breiden.

Pluslessen
Sinds huidig schooljaar hebben wij een remedial teacher op school, vanuit het geld voor
passend onderwijs. De R.T. leerkracht is Edith Nijdam. Omdat wij het belangrijk vinden dat
leerlingen op eigen niveau kunnen werken, en het lesaanbod hierop aansluit, hebben wij ook
ruimte gemaakt in de R.T. tijd voor de plusleerlingen en zijn we sinds kort gestart met
pluslessen.
Tijdens de pluslessen wordt een aantal leerlingen begeleid gedurende een half uur, buiten
de klas. Sommige leerlingen doen mee met pluslessen taal, anderen met rekenen of met
beide lessen.
Leerlingen uit groep 3 en 4 worden begeleid door juf Ankie op dinsdagmiddag. Leerlingen uit
groep 5/6/7/8 worden begeleid door juf Michelle, eveneens op dinsdagmiddag. Bij juf
Michelle worden de lessen kort na de kerstvakantie afgewisseld; de ene week taal, de
andere week rekenen.
Als er nog vragen zijn, kom gerust naar Lydia Reichenbach-Mossel
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Nieuws uit de OV
Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen. Wij zijn het bestuur van de oudervereniging.
Het bestuur bestaat uit: Edward Gilsing (voorzitter), Erik Achterkamp (penningmeester), Eva
Roelofs, Rozemarijn Beldman, Tamar Kits, Tauno Dekker en Chantal Nijboer. De
oudervereniging organiseert en ondersteund activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het
sinterklaasfeest, schoolreisjes, culturele activiteiten en sportactiviteiten. Alle ouders en
verzorgers zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het lidmaatschap eindigt weer als je
kind van school gaat. Alle leuke activiteiten op school kunnen plaats vinden door de jaarlijkse
bijdrage aan de oudervereniging maar net zo belangrijk is de hulp van ouders hierbij.
Behalve dat deze hulp hard nodig is, is het natuurlijk ook super leuk en gezellig om samen
met andere ouders iets voor de kinderen te doen. Binnenkort krijgen jullie kinderen een
formulier mee waarop je kunt aangeven hoe jij graag zou willen helpen. Staat er niets in de
lijst dat je aanspreek maar heb je zelf ideeën? Laat het ons weten. Spreek ons aan op het
schoolplein of stuur een mail naar ov-montessori@ooz.nl.

Rij boven vlnr: Chantal Nijboer, Tauno Dekker, Erik Achterkamp. Rij onder vlnr Edward
Gilsing, Tamar Kits, Rozemarijn Beldman, Eva Roelofs
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De knutselmiddag
Naar aanleiding van de laatste knutselmiddag, waarbij een aantal groepen niet mee kon
doen omdat er te weinig helpende handen waren, hebben wij besloten om de
knutselmiddag anders te organiseren.
Vier keer per jaar wordt er een seizoen gerelateerde knutsel bedacht door de leerkracht. De
ouders die zich hebben aangemeld bij de knutselgroep regelen de voorbereiding; doen
inkopen en maken voorbeelden.
Onderbouw
De kleuters gaan voortaan in kleine groepen knutselen. De knutselmomenten duren
ongeveer een uur en zijn op woensdag en/of vrijdag. Er worden verschillende, moeilijkere
technieken aangeleerd.
De midden-en bovenbouw
Kinderen in deze groepen kunnen per bouw uit 4 knutselopdrachten kiezen. De kinderen
kunnen zich inschrijven bij één van de vier knutselopdrachten. Zij gaan naar het lokaal waar
de gekozen knutselopdracht gemaakt wordt en werken daar dus met kinderen van
verschillende groepen aan de knutselopdracht.
Het knutselen zal voortaan op maandagmiddag plaatsvinden i.p.v. donderdagmiddag. Ook in
de midden- en bovenbouw zullen de knutselopdrachten meer gericht zijn op de wat
moeilijkere technieken die wij met de hulp van ouders kunnen aanbieden.
Volgende week krijgen de kinderen een brief mee van de oudervereniging. In die brief staat
hoe ouders zich kunnen aanmelden om te helpen. Wanneer er weinig aanmeldingen zijn
voor de knutselmiddag houdt u er dan rekening mee dat u in een andere groep kan worden
ingedeeld dan waar uw kind zit. Op die manier is het toch mogelijk dat alle groepen mee
kunnen doen met de knutselmiddag. We proberen natuurlijk zo veel mogelijk rekening te
houden dat u bij uw kind kan worden ingedeeld. Wij hopen dat velen zich inschrijven zodat
er in januari volop aan de winter knutsel gewerkt kan worden.

Oproep Deco
De feestdagen staan voor de deur. Wij vinden het heel leuk als de school er ook gezellig
uitziet. Dus willen we graag de school versieren voor Sinterklaas en voor Kerst.
Aangezien dit vaak een beste klus is, vragen wij of er ouders zijn die willen komen helpen
met versieren. (Achter de schermen zijn wij al begonnen met de voorbereidingen)
Het gaat om maandagavond 19 november voor Sint en maandagavond 10 december voor
Kerst. We verzamelen om 19.30 uur in de lerarenkamer.
Daarnaast verzoeken wij jullie om dozen (in alle maten) te verzamelen en deze naast de lift
neer te zetten. Als we zoveel mogelijk dozen sparen, kunnen wij deze 19 november als
pakjes inpakken.
Hopelijk tot op één van deze avonden,
De Deco
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De privacyverklaring van OOZ
Vanuit OOZ is er met het oog op de nieuwe AVG-wetgeving een privacyverklaring opgesteld
voor alle scholen. De inhoud van deze privacyverklaring is te lezen op:
https://ooz.nl/privacyverklaring/

Familievoorstelling door het Zwols Symfonie Orkest (5+)
Ga mee op muzikaal winteravontuur met de Sneeuwman. Op zaterdag 26 januari 2019
speelt het Zwols Symfonie Orkest een voorstelling voor het hele gezin. Het verhaal ‘The
Snowman’ van Raymond Briggs, op muziek van Howard Blake. Een meeslepend en
ontroerend avontuur van een kleine jongen en zijn sneeuwpop, verteld door Alice
Zwolschen. En het mooie is, kinderen mogen meespelen met het prachtige lied ‘Walking in
the air’. Zoek maar eens op youtube.
Lijkt je dit waanzinnig leuk om te doen, beheers je enkele basisvaardigheden op je
instrument en kun je van bladmuziek lezen, geef je dan nu op via
info@zwolssymfonieorkest.nl. Meer informatie is te vinden op www.zwolssymfonieorkest.nl.
En zeker ook als je nog geen instrument bespeelt, ben je van harte uitgenodigd om te komen
luisteren. Doe mee met de muzikale speurtocht en leer alle instrumenten van het orkest
kennen. Luister, probeer en voel wat muziek allemaal met je kan doen.
Zaterdag 26 januari aanvang 15.00 te Multifunctioneel Centrum SIO Zwolle, Thorbeckelaan
2. Kaarten zijn te reserveren via www.zzuit.nl.

Wij wensen u allen, mede namens het team een heel fijn weekend!!

Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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