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Halen en brengen
Sinterklaas en kerst
Aanspreekpunt voor ouders
Verkiezingen MR
KIES-project

Agenda
5 december
10 december
20 december
21 december
7 januari
8 januari
14 januari

sinterklaasfeest
school versieren voor kerst
alle kinderen om 12:00 vrij, kerstviering
kerstvakantie; alle kinderen om 12:00 vrij
weer naar school
ouderavond
studiedag; alle kinderen vrij

Nieuwe leerlingen
Fijn, dat we weer nieuwe kinderen welkom kunnen heten bij ons op school:
Floor de Graaf in groep 3/4/5B, Hannah de Graaf in groep 6/7/8A, Line Netten in groep 1/2B,
Felia Voogsgeerd in groep 1/2C.
We wensen jullie heel erg veel plezier op de Montessorischool!!

Personeel
Juf Diede neemt op woensdag 12 december afscheid van haar groep. Daarna gaat zij
genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd toe. Meester Tjeerd
zal 4 dagen de groep overnemen, er is nog een vacature voor 1 dag in de groep.

Ouderavond 8 januari 2019
Vorige week heeft u de vooraankondiging ontvangen voor de ouderavond op 8 januari.
Komende week kunt de uitnodiging met meer informatie hierover verwachten.
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Halen en brengen
Uiteraard worden de kinderen in de groepen 1 en 2 's ochtends bij het brengen naar school
door hun ouders begeleid tot in de klas. Vanaf groep 3 en 4 wordt uw kind al zelfstandiger en
leert het meer en meer zelf zijn of haar weg te vinden. Wilt u om die reden en daarnaast om
te veel drukte bij de klassen te voorkomen, uw kind leren om zelf zijn of haar weg door te
school te vinden? In het kader van zelfredzaamheid begeleiden ook wij vanaf die leeftijd uw
kind om taakjes in de klas zelfstandig op te pakken.
De laatste tijd merken we ook dat bij het halen en brengen van de kinderen er regelmatig
auto's zijn die tegen het verkeer inrijden. Dit zorgt voor onveilige en lastige situaties. Wilt u
eraan denken dat de weg voor de school éénrichtingsverkeer is, als iedereen zich hieraan
houdt kan het verkeer beter doorstromen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Sinterklaas en kerst
Het is bijna zover, op woensdag 5 december komt Sinterklaas ook een bezoek brengen aan
onze school. We ontvangen 's morgens de Sint met zijn allen op het onderbouwplein.
Aansluitend hebben alle groepen een programma in hun eigen klas.
Ook de kerstcommissie is alweer druk met de voorbereidingen. Zij zullen zo spoedig mogelijk
laten weten wat het programma dit jaar zal zijn.

Aanspreekpunt voor ouders
Uiteraard is de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt voor u ouders, als het
gaat om het doorgeven van voor uw kind relevante zaken of het stellen van vragen.
Natuurlijk kan het ook voorkomen, dat er andere vragen zijn die van meer algemene aard
zijn of dat u persoonlijke zaken wilt doorgeven. Daarvoor is het natuurlijk handig om te
weten, bij wie u op welke dagen daarvoor terecht kunt.
Zoals u weet, maken Jolyn van Egmond en Patricia Lemmens, sinds september deel uit van
het Managementteam van de Montessorischool. Totdat Patricia weer terug is van haar
verlof zijn de dagen als volgt verdeeld:
Jolyn is op maandag, donderdag en vrijdag ambulant. Linda is op dinsdag, woensdag en
vrijdag op school aanwezig.
Indien u dit wilt, maak gerust een afspraak.

2

Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Omdat twee ouders de MR verlaten zoekt de MR per januari 2019 twee ouders die de MR in
het nieuwe schooljaar komen versterken. Wil jij meedenken, adviseren en meebeslissen
over de gang van zaken op onze school? Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of over
de kwaliteit van het onderwijs op school?
Meld je dan nu, maar uiterlijk 20 december 2018, per mail aan voor de verkiezingen via het
mailadres: mr-montessori@ooz.nl
We hopen op zo veel mogelijk aanmeldingen, zodat we in de week van 14 januari 2019
verkiezingen kunnen organiseren. Heb je vragen over je rol in de MR? Vraag het ons of op
het schoolplein of mail ons op bovenstaand mailadres.
Voor meer informatie over de MR kijk op:
https://montessori-zwolle.nl/ouderactiviteiten/de-medezeggenschapsraad
Namens de MR,
Pieter, Anoesjka, Larissa, Ilse, Lydia en Tessa

KIES project
In de gesprekken afgelopen week hebben de leerkrachten u wellicht al op de hoogte
gebracht van het KIES project dat bij voldoende aanmeldingen weer start bij ons op school.
Zie hieronder nogmaals de info. Voor aanmelding voor KIES kunt u een mail sturen naar de
intern begeleider Lydia Mossel (l.mossel@ooz.nl)

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?
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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.

Wijkboerderij de Schellerhoeve start met de Scharrelclub
Vindt uw kind het ook leuk om met dieren bezig te zijn of wilt uw dat uw kind meer in
aanraking komt met de natuur en de dieren op de boerderij! Dan is uw kind elke woensdag
van harte welkom van 14:00 tot 15:30 uur. De Wijkboerderij de Schellerhoeve start 9 januari
2019 met de Scharrelclub en is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4.
Programma:
De Scharrelclub heeft als thema de seizoenen van het jaar.
* We starten met knutselen
* Daarna een gezamenlijk spel
* Tot slot de dieren voeren op de boerderij.
Kosten:
€1,- per keer of een strippenkaart voor €5,- voor 8 keer.
Adres:
Schellerpark 101 te Zwolle

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

Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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