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Agenda
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schoonmaakavond OB/MB
voorjaarsvakantie

Welkom nieuwe kinderen
Fijn, dat we weer nieuwe kinderen welkom kunnen heten bij ons op school:
Jaap, Tijn, Suze en Morris in groep 1/2A en Ymke en Noor in groep 1-2B.
We wensen jullie heel erg veel plezier op de Montessorischool!!

Personeel
Op 6 november 2019 is juf Diede bevallen van een gezonde dochter genaamd Vera Doortje,
het gaat erg goed met hen.
Sinds enkele weken is Marco Cooiman gestart als onderwijsassistent bij ons op school, hij
neemt de taken van Edith over. Verderop in de nieuwsbrief stelt hij zich even voor.

Entree toets groep 7
Inmiddels zijn zo goed als alle toetsen weer achter de rug. Voor groep 7 gaat de volgende
toetsperiode in juni er anders uitzien. Wij hebben ervoor gekozen een andere citotoets te
gebruiken eind groep 7, namelijk de entreetoets, als vervanging van de huidige toetsen eind
groep 7.
Daarnaast zal de entreetoets gebruikt worden om samen met de observaties van de
leerkracht en de eerdere resultaten een (voorlopig) eindadvies te formuleren in groep 7. De
entreetoets is een betrouwbare voorspeller van de best passende brugklas. Dit betekent dat
de voorlopig eindadviezen niet meer begin groep 8 gegeven gaan worden, maar eind groep
7.
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Overijssel gaat groene schoolpleinen steunen
De Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben besloten tot een wijziging van het
uitvoeringsbeleid subsidies. Deze wijziging betreft onder meer de toevoeging van een
nieuwe subsidieparagraaf op het gebied van vergroening van schoolpleinen.
Overijsselse basisscholen zullen van 11 januari tot en met 30 november 2019 maximaal €
10.000 subsidie kunnen aanvragen voor het vergroenen van hun schoolpleinen. In totaal is
er € 1 miljoen te verdelen. Meer informatie hierover is te vinden op
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@NJP/groene-schoolpleinen/ .
Omdat het een mooie kans is om het schoolplein aan te pakken, maar het ook wat tijd gaat
kosten om dit goed in kaart te brengen zijn wij op zoek naar enkele ouders die mee zouden
willen denken hierover. Als u interesse heeft om aan te sluiten bij de werkgroep "groen
schoolplein" kunt u zich melden bij Linda, Jolyn of Patricia.

Pilot Parro app
Op school zijn wij al enige tijd aan het nadenken hoe wij onze communicatie naar ouders
kunnen verbeteren. Het leerlingvolgsysteem, parnassys, dat wij gebruiken heeft een speciale
app ontwikkelt om makkelijker en sneller te communiceren met ouders. Deze app heet
'Parro' en kan zowel op je mobiel, ipad en pc/laptop gebruikt worden.
In het team hebben wij deze app bekeken en al een beetje uitgeprobeerd, onze eerste
indruk was positief. We hebben besloten om deze app na de voorjaarsvakantie voor 2
maanden uit te proberen in 3 verschillende groepen. We gaan in de groep van juf Ankie, juf
Larissa en juf Hetty een pilot draaien met deze app. Deze leerkrachten zullen in die periode
de app gebruiken als communicatiemiddel. De ouders van deze groepen krijgen binnenkort
een uitnodiging en uitleg over hoe ze de app kunnen gebruiken. Na de pilot periode zal het
gebruik van de app geëvalueerd worden en zullen we een besluiten nemen of wij deze app
in willen gaan zetten binnen de gehele school.

Even voorstellen
Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Ik ben inmiddels 2 weken werkzaam op school. Tijd dus om me voor te stellen. Ik ben Marco,
33 jaar en sinds 2 jaar woonachtig ik in Zwolle. In mijn vrije tijd sleutel ik graag aan auto’s.
Dit doe ik samen met mijn broertje. Ook sta ik graag in de keuken.
Na de Mavo ben ik de opleiding ‘Onderwijsassistent’ gaan volgen in Utrecht. Tijdens deze
periode heb ik op verschillende basisscholen stage gelopen. Dat deed ik met veel plezier. Na
deze opleiding ben ik naar de pabo gegaan. Hiernaast was ik ook parttime werkzaam in een
supermarkt.
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Na 17 jaar, waarvan de laatste 6 jaar fulltime, te hebben gewerkt in de supermarkt, begon
het toch weer te kriebelen. Via via ben ik terecht gekomen op deze mooie school.
Ik haal mijn voldoening uit het verzorgen van een leuke les. Zorgen dat iedere leerling zich
welkom en gewaardeerd voelt. Ze een positieve ervaring meegeven en tegelijkertijd
uitdagen om iets nieuws te leren. Is het daarom dat ik het zo naar mijn zin heb?
Ik kijk uit naar een goede samenwerking en zet me in voor het beste
voor uw kind!

Met vriendelijke groet,
Marco Cooiman

Montessoriweetje
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 belangrijk 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.

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

Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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Wijkboerderij de Schellerhoeve start met de Farmclub
Vindt uw kind het ook leuk om met dieren bezig te zijn of lijkt het u leuk dat uw kind meer in
aanraking komt met de natuur en de dieren op de boerderij? Dan is uw kind iedere woensdag van
harte welkom bij de activiteiten van de Farmclub, tussen 14:00 tot 15:30 uur (m.u.v.
schoolvakanties). De Farmclub is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4.
Programma:
De Farmclub hanteert met name de seizoenen van het jaar tijdens het knutselen/de activiteiten. De
activiteiten die we doen zijn:
-

Knutselen;
Spelletjes binnen en buiten;
Dieren voeren.

Kosten:
€1,- per keer of een strippenkaart voor €5,- voor 8 keer.
Adres:
Schellerpark 101 te Zwolle
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