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Start nieuwe schooljaar
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Het was gelijk een lekkere
warme week, maar alle groepen zijn goed gestart. In alle groepen is volop kennis gemaakt
met elkaar en met de meester of juf. We wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar!

Personeel
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe gezichten op school, zij stellen zich kort
voor:
Mijn naam is Arnoud Wuister en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de
Montessorischool. Op dinsdag sta ik voor groep 1/2a, de groep die ik samen met Ankie doe.
Op donderdag doe ik groep 6/7/8a, samen met Hetty. (De kinderen van groep 7 en 8 kenden
mij al, omdat ik vorig jaar een aantal keren in de groep van Hetty heb ingevallen.) Op
maandag en woensdag geef ik ondersteuning in de groepen en op maandagmiddag ga ik de
plusgroepen doen.
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Ik ben inmiddels al ruim 44 jaar op deze aarde aanwezig, waarvan 22 jaar
getrouwd met de liefste vrouw van de wereld, Johanneke. Samen hebben
we een zoontje van bijna 9, Yoshua. Mijn grote hobby is volleybal en
verder mag ik graag fietsen en wandelen en tijd met mijn gezin
doorbrengen.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Kinderen zijn een grote liefde
van mij. Ik zie ze graag tot ontwikkeling komen en help ze graag te leren zichzelf te worden:
‘ontdekken wie ik ben, wat ik kan en wat ik leuk vind om te doen’.Ik hoop op een goede
samenwerking en zie ernaar uit jullie te ontmoeten op de grote ouderavond of wellicht al
eerder.

Mijn naam is Bo Postuma. Ik ben 24 jaar en ik ben dit jaar voor
het eerst leerkracht op deze school. In Groningen heb ik de
opleiding academische pabo gevolgd en daarna heb ik een
master orthopedagogiek gedaan. Dit jaar sta ik samen met juf
Ilse voor groep 3,4,5 B.
Naast juf op school ben ik ook turnjuf en acrogymjuf. Elke
middag ben ik in de gymzaal van Hasselt of Zwartsluis te vinden
om les te geven of om zelf te turnen. Naast leren vind ik
bewegen erg belangrijk!
Mijn naam is Louk Tijink, 26 jaar oud en (nog) woonachtig in
Staphorst. In de maand november verhuis ik naar Zwolle. Dit
schooljaar ga ik de gymlessen geven aan de midden- en
bovenbouw. Ik vind het heerlijk om te voetballen en dat doe
ik dan ook in Staphorst. Het kijken van sport (in de breedste
zin van het woord) behoort ook zeker tot één van mijn
hobby’s. Daarnaast hou ik erg van wintersporten (skiën &
snowboarden), reizen en een fijn stukje muziek luisteren.
Met name dan elektronische muziek. Afgelopen zomer ben
ik naar Colombia geweest en heb ik 4 weken rondgetrokken
samen met mijn vriendin. Op de foto hiernaast staan
palmbomen van 60 meter hoog. Dit is één van de dingen die
ik daar bekeken heb.
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Mijn naam is Daphne van Ooijen, 23 jaar en ik woon in Zwolle.
Ik ben (vanaf) dit schooljaar 4 ochtenden (ma-do) hier op school te
vinden als onderwijsassistent. Van 8.30 tot 10.00 uur geef ik leesen rekeninstructie aan de verschillende groepen 3, en daarna ben
ik tot 12.00 uur ondersteunend in de onderbouwgroepen. In mijn
vrije tijd geef ik o.a. nog 2 dagen per week les in gymnastiek/turnen.
Ik hoop op een gezellige tijd hier op de Montessorischool!

Mijn naam is Irene Heuven. Ik ben 30 jaar en woon sinds één jaar
samen in Zwolle. In mijn vrije tijd wandel en kook ik graag. Ik ben
lid van de scouting en een carnavalsvereniging. Ik ga bij jullie op
school uren opbouwen na een verkeersongeluk. Voor het ongeluk
heb ik al met veel plezier gewerkt als leerkracht in verschillende
groepen. Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even
gedag zeggen? Ik ben elke woensdag en vrijdag aanwezig.
Een heel fijn nieuw schooljaar toegewenst!
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Startweken Kanjertraining
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de startweken van de
Kanjertraining. De startweken bevatten een aantal basiselementen van de Kanjertraining
zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd. In de vervolglessen wordt daarop
verder gebouwd. De Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders
en school en daarom willen we u als ouders informeren over wat er aan de orde is bij de
Kanjerlessen op school. Zie hieronder:
Onderdelen van de startweek:
• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle
kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar/de
komende periode. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat de kinderen ook
herinnerd kunnen worden aan die goede wil.

• In sommige bouwen doen de kinderen de oefening die heet “motor en benzinepomp”. De
kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het
groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in
verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen.
• Er worden allerlei oefeningen gedaan om kennis te maken en elkaar beter te leren
kennen, zo wordt er gewerkt aan de groepsvorming.
De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de lessen maar ook tijdens de pauzes
en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we
de ‘Kanjertaal’. Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de
verschillende onderdelen.
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Parro
Zoals u in de 6e nieuwsbrief vorig schooljaar heeft kunnen lezen hebben wij een pilot
gehouden voor het gebruiken van de Parro-app, communicatiemiddel tussen leerkracht en
ouders van de groep. Na de pilotperiode is de app zowel met betrokken ouders en de
collega’s geëvalueerd. De meeste ouders en leerkrachten waren positief over het gebruik
van de app. Er is dan ook besloten om Parro na de herfstvakantie in te zetten ter vervanging
van een groot deel van onze communicatie. Denk hierbij aan; mededelingen uit de klas,
ouderhulp, inplannen van oudergesprekken en nog veel meer. We zullen u tegen die tijd
informeren over het gebruik van de app bij ons op school.

Boekpromotie
Een van onze doelen is om leerlingen vloeiend, vlot en zelfstandig te leren lezen. Daarnaast
is het van belang dat leerlingen voldoende woordenschatkennis hebben en teksten
begrijpen. Om teksten te kunnen begrijpen, is het nodig om veel teksten gelezen te hebben.
Vanuit literatuur is bekend dat de richtlijn 25 leesboeken per jaar is, om voldoende
leeservaring en woordenschat op te doen. De literatuur zegt ook dat zonder de 25
leesboeken, het moeizaam is om leerlingen te begeleiden wanneer ze moeite hebben met
technisch of begrijpend lezen. In de bovenbouw willen we deze 25 leesboeken stimuleren
door boekpromotie.
Praten over leeservaring is van wezenlijk belang bij jeugdliteratuur. Niet de tekst staat
centraal, maar de lezer; niet de analyse, maar de beleving. Lezers kunnen uitwisselen wat ze
leuk, mooi of moeilijk vinden en wat ze ontdekt hebben over de auteur en zijn tekst.
Kinderen delen daarmee hun enthousiasme over een boek, praten over de moeilijkheden en
onduidelijkheden die ze tegenkwam en ontdekken samen literaire patronen zoals
personages, gebeurtenis, herhaling, motieven enzovoort.
We begeleiden de boekpromotie door van tevoren momenten vast te leggen waarop
kinderen een uitgelezen leesboek mee naar school nemen en hierover ervaringen
uitwisselen. Dat boek mag thuis gelezen zijn of op school. Het gaat hierbij om een leesboek,
niet om een stripboek.
We beginnen met de boekpromotie in de bovenbouw op 4 oktober.

Managementteam
Zoals u weet bestaat het managementteam van onze school uit de volgende personen:
Patricia Lemmens, Jolyn van Egmond en Linda Morssinkhof. Gezamenlijk zijn zij
verantwoordelijk voor het managen van de processen in de school, waarbij Linda
eindverantwoordelijkheid draagt als schoolleider. Wanneer u vragen heeft aan de directie
betreffende uw kind of over organisatorische zaken kunt u ten alle tijden bij hen terecht.
Mocht u een specifieke vraag voor Linda hebben, op een dag dat zij niet op school aanwezig
is, loop dan even binnen bij Jolyn of Patricia, zij geven dat dan door en er wordt daarna zsm
contact met u opgenomen. U kunt ook altijd een email sturen naar info-montessori@ooz.nl.
De mail wordt dan door één van ons beantwoord.
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Startgesprekken
Op donderdag 12 september en dinsdag 17 september vinden de startgesprekken plaats
voor de kinderen uit groep 3 & 6. De leerkracht van uw kind zal een indeling maken en deze
met u delen. Bij de startgesprekken is het de bedoeling dat u samen met uw kind op het
gesprek komt.

Ouderavond maandag 9 september
Op maandag 9 september staat er een ouderavond gepland. Op deze avond zal er een
moment zijn waarin er de kennismaking is met de leerkracht van uw kind en het bespreken
van enkele praktische zaken. Daarnaast zal er een algemeen deel zijn. Binnenkort volgt er
een uitnodiging voor de ouderavond met het exacte programma.

Madscience
Vanmorgen is er een professor van Madscience bij ons op school geweest om drie
spectaculaire shows te geven. Het doel hiervan was de kinderen te enthousiasmeren voor
wetenschap en techniek, omdat Madscience vanaf 26 september een naschoolse cursus
voor groep 3 t/m 8 bij ons op school gaat aanbieden. De cursus bestaat uit 6 lessen met
iedere keer een ander onderwerp. Steeds is het een leuke mix van zelf en/of samen
experimenten uitvoeren en het opdoen van kennis van één van de professoren om zo op
een leuke, educatieve wijze wegwijs gemaakt te worden in de wereld van wetenschap en
techniek. De naschoolse cursus kost 69,50 euro per leerling en zal op de donderdag worden
gegeven om 15.00 uur in een van onze lokalen.
De cursusdata zijn:
Dag 1: 26-9-2019
Dag 2: 3-10-2019
Dag 3: 10-10-2019
Dag 4: 17-10-2019
Dag 5: 24-10-2019
Dag 6: 31-10-2019
Via het inschrijfformulier die de kinderen mee naar huis hebben gekregen kunt u uw kind
en/of kinderen opgeven.
Wij wensen u allen, mede namens het team een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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Pak je podium bij Jeugdtheaterschool Zwolle
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid bent om je in te
spannen voor een mooi eindresultaat, dan biedt de Jeugdtheaterschool Zwolle je alle ruimte
om te schitteren.
Dit seizoen start de theater-jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar en 12 t/m 17 jaar. Een jaar lang
theaterlessen en toewerken naar een mooie eindvoorstelling.
De opleidingsklassen zijn voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar: acteerlessen voor kinderen en
jongeren die de podiumkunst bovengemiddeld interessant vinden. Nieuw dit jaar is
theaterwerkplaats Zukunft waar jonge theatermakers van 14 t/m 21 jaar zelf kunnen maken
én spelen.
Er wordt les gegeven / gerepeteerd in Zwolle-Zuid, Stadshagen, Assendorp, AA-landen en de
Zwolse Theaters.
In de week van 16 t/m 19 september zijn er kennismakingslessen voor onze
theatercursussen. Op zaterdag 21 september zijn de audities voor de opleidingsklassen en
de toelating voor theaterwerkplaats Zukunft in het Papenstraattheater.
Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven gaat via de website:
jeugdtheaterschoolzwolle.nl.
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Nazomermiddag
Een ontdektocht in het Westerveldse bos met IVN Scharrelkids

Altijd al willen spelen op een berg van afval? Dat kan in het Westerveldse Bos
waar vroeger afval werd gestort, maar nu een mooi bos is!
Kom samen met je (groot)ouders op zondagmiddag 15 september naar het
Westerveldse bos, waar we van alles gaan ontdekken:
•
•
•
•

Hoe hoog is de boom?
Wie fluit het hardst?
Hoe maak je een wintervoorraad?
Staat er genoeg wind?

Daar komen we achter tijdens deze wandeling

Trek stevige schoenen aan en ga met ons mee !
Algemene informatie
Locatie: parkeerplaats Westerveldse Bos
(einde Kolksteeg, zie de IVN vlag)
Start: 14.00 uur (tot ongeveer 16.00 uur)
Leeftijd: 6 tot 12 jaar met (groot)ouders
De activiteit is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld
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