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BERICHTEN 13                                                 29 maart 2018 

 

Kalender: 

 

             Gevonden voorwerpen: 
                                                                                                                      

 
 
 
 

     

 
 
Nieuws van de directie: 
De vorige Berichten was heel leeg want die viel op de 
landelijke stakingsdag voor alle onderwijssectoren. Deze 
Berichten zal, zoals u gewend bent, weer een stuk voller 
zijn. 
 
Afgelopen woensdagmiddag hadden we onze thema 
afsluiting. De school was prachtig versierd, helemaal in het 
thema over Water. Alle kinderen hadden hun werk 
tentoongesteld en daarnaast waren er ook nog 
verschillende optredens. Het was een zeer geslaagde 
afsluiting met een grote opkomst!  
 
High tea 
Regelmatig bedanken wij alle mensen die ons met 
verschillende activiteiten helpen op onze school. 
Biebouders, contactouders, het geven van schaakles, het organiseren van een workshops, 
lezen met kinderen, koken met kinderen, begeleiden van groepjes, werken in de tuin, 
organiseren van feesten en zo kan er nog veel meer opgenoemd worden waarbij vele 
vrijwilligers betrokken zijn.  

Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 
Intekenlijst gesprek 
Gr. 1,2,3,4,6 

 Studiedag 5 
Kinderen vrij 
Voetbaltoernooi 

  
 
Voetbaltoernooi 

Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 
  Juffenfeestdag MB 

Voetbaltoernooi 
 High tea 

13.00-15.00 uur 
Berichten 14 
Voetbaltoernooi 
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Zonder deze hulp kan de school niet draaien zoals hij nu draait. Juist die extra’s geven een 
school kleur! Externen die langskomen zijn vaak onder de indruk van alles wat er op onze 
school gebeurt. Om alle ouders, opa’s en oma’s en andere vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet houden wij op vrijdag 12 april vanaf 13.00 uur een high tea. Er zullen, onder het genot 
van een hapje en een drankje, verschillende optredens van kinderen zijn. U bent van harte 
uitgenodigd! 
 
Snoep op vrijdag  
Er zijn veel kinderen, vooral bovenbouwers, die op vrijdag met elkaar naar de markt gaan 
tussen de middag. Het is een leuk uitstapje waarbij de kinderen zich al heel groot en zelfstandig 
voelen. Een goede ontwikkeling die wij zeker stimuleren. De laatste tijd zien we echter veel 
kinderen met grote zakken snoep op school komen. In plaats van een lekker broodje en iets te 
drinken worden er grote  hoeveelheden suikers naar binnen gewerkt. Wij adviseren ouders 
met een kind(eren) die zelfstandig naar de markt gaat, te praten met het kind over wat je dan 
zoal kan kopen als je gaat lunchen. Het is goed om ook te benoemen dat ze groot en 
zelfstandig zijn en daarom alleen naar de markt mogen, maar dat dat betekent dat daar ook 
een bepaalde verantwoordelijkheid bij hoort. Natuurlijk weten we allemaal dat kinderen ook 
wel een keer (stiekem) een snoepje kopen en dat is ook niet erg. Echter, alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld is, om grote zakken snoep te kopen en dit als lunch te verorberen is niet 
wenselijk.   
 
Parkeren bij de school 
Sommige kinderen worden met de auto naar school gebracht. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van de parkeerplaatsen rondom de school. Onze buren parkeren daar vanzelfspre-
kend ook. Op maandag 11 maart was er harde storm. Deze dag is de autodeur van één van 
onze buren, die geparkeerd stond in de insteekhavens bij het Waterlandse Hof, beschadigd. 
Waarschijnlijk is een autodeur van de naast geparkeerde auto tegen haar auto geklapt.  
De buurvrouw heeft gevraagd of wij hierover een oproep in de Berichten willen zetten.  
Zij wil het graag met de verzekering oplossen. U mag naar mij toe komen als het u betreft.   
 
Mad Science 
Mad Science komt weer op Montessorischool Landsmeer met te 
gekke nieuwe lessen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science 
show op 8 april, kunnen leerlingen van de midden- en bovenbouw 
zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniek-
cursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben 
meegedaan. 
De cursus is vanaf 27 mei op maandag om 15.15 uur. De lessen 
duren een uur.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 
echte wetenschapper! Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen 
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen 
gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van 
start. Inschrijven kan t/m 13 mei. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org  
 
Personeel 
We hebben helaas nog steeds een aantal langdurig zieke collega’s. Dit betekent voor de 
werkende collega’s dat zij extra belast worden. Natuurlijk willen we voorkomen dat er meer 
mensen uitvallen dus moeten we soms keuzes maken in de dingen die we doen.  
Gelukkig zijn sommige collega’s die waren uitgevallen weer volop aan het reintegreren. Hier 
zijn wij natuurlijk heel blij mee! We proberen er wel voor te zorgen dat het aantal werkuren 
rustig wordt opgebouwd en dat is als je in het onderwijs werkt een flinke uitdaging! 
Rosaly werkt af en toe weer een uurtje naast Ingeborg in haar groep. Ingeborg heeft aange-
geven dat zij tot de zomervakantie kan blijven invallen. Ook Jerney mag af en toe meedraaien 
in haar groep. Voorlopig draait Jessie twee dagen naast Tess groep FMB.  Alexandra werkt 
alweer halve dagen. Laura, onze intern begeleider is helaas deels uitgevallen. Gelukkig kan en 
wil Astrid, die ook intern begeleider is, extra werken. Zij zal de uren die Laura nu niet werkt, op 
zich nemen.  
 
Ouderavond 
Staat de ouderavond op maandag 15 april van 19.30 tot 20.30 uur van Lisa, onze leerkracht 
Engels al op uw kalender? Het belooft een interessante informatieavond te worden. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

-Het belang van internationalisering 
-De rol van de ETA (English Teaching Assistant) 
-Engels in combinatie met zaakvakken 
-Werken met portfolio’s 

 
Nieuws uit de bouwen: 
GROTE REKENDAG 
Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Bij ons op school zal deze plaats-
vinden op vrijdag 5 maart. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet 
kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een 
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar 
ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel 
is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Bericht van de Tuincommissie:  
Beste ouders,  
  
De lente laat zich goed voelen met dit prachtige 
zonnige weer! Onze handen jeuken om de schooltuin 
op te knappen en de boel op te fleuren. Daarvoor 
hebben we hulp nodig, want het is teveel voor ons 
alleen.  
 
De klusdag staat gepland voor 7 of 14 april en nog een 
weekend in mei (nog nader te bepalen). Kom ons 
meehelpen! Handige ouders zijn heel erg welkom.  
De kinderen mogen natuurlijk ook mee.  
 

Er zijn diverse klussen te realiseren. Denk 
aan het dempen van vijver aan de 
zijkant, het maken van moestuinbakken, 
het plaatsen van een pergola, maar ook 
het onderhoud aan de perken en vegen 
horen erbij. Je moet wel je eigen 
gereedschap meenemen. De materialen 
zoals hout ed worden uiteraard verzorgd 
door school.  
  

Mocht je nog grote buitenpotten (minimaal 100 cm hoog) of moestuinbakken hebben die je 
toch niet meer gebruikt, dan zouden we deze graag willen voor de schooltuin. Ook zijn we nog 
op zoek naar (uitgebloeide) bloembollen en winterharde planten voor in de tuin.  
  
Groene vingers zijn absoluut niet noodzakelijk voor de klusdag. Een goed humeur en 
enthousiasme des te meer! Koffie en thee worden verzorgd met misschien zelfs een koekje 
erbij ;-)  
  
Mail me via melek@gazendam.com met je voorkeur voor datum. Eeuwige dank en karma 
gegarandeerd! 
  
Alvast hartelijk bedankt en tot snel!  
  
Groene groetjes namens de tuincommissie,  
Me(y)lek (moeder van Kardelen & Orman) 
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:melek@gazendam.com
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Bericht uit de Middenbouw: 

de mcclean 
we wilden en  beter milieu dus ginge acsie ondernemen  we ging bij 
tara spandoeke maake en toen ging we   
fietse fietse fietse en fietsen       
en toen kreegen we een   
graatis  ijs en toen ging en we op ruimen  
Tara Mara Ricky en Rover 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bericht uit de Onderbouw: 
Voor alle ouders die nog een keer willen genieten van het filmpje dat de 
kinderen uit de onderbouw hebben gemaakt: 
https://m.youtube.com/watch?v=mn2rJBGYV4Q&feature=youtu.be 
 
Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema “water” Er is 
van alles geleerd over zoet en zout water, schoon en vies water. De waterkringloop is aan bod 
geweest. We hebben slootwater bekeken en diverse proefjes ondernomen. We hebben de 
waterdieren in Artis bekeken. Ook hebben we prachtige knutselwerken gemaakt. Het thema is 
woensdag afgesloten. Wat gezellig dat er zoveel belangstelling was voor ons harde werken. 
Zonder hulp van onze geweldige ouders was dit thema niet zo’n succes geworden. Onze 
hartelijke dank hiervoor! De aankomende tijd gaan we aandacht besteden aan de lente maar 
zorgen we ook weer voor rust en regelmaat in de groepen. Want voor sommige kinderen was 
het thema een behoorlijk inspannende tijd. 

 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
https://m.youtube.com/watch?v=mn2rJBGYV4Q&feature=youtu.be
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Bericht van de bovenbouw: 
Basketbal toernooi 2019 
Verslag van de coach: 
In de poule werden alle wedstrij-den(3) gewonnen waardoor de meiden op donderdag de 
halve finale speelden! De coach was al meer dan trots en de meiden waren enorm 
gemotiveerd en goed voorbereid om aan de halve finale te beginnen. De tribune zat goed 
gevuld met vele supporters; dat helpt altijd! 
Vanwege het fantastische teamgevoel: het samenspel en de wil om te winnen werd er ruim 
gewonnen! BAM! Rechtstreeks door naar de finale! 
 

Vrijdag was het zover: 
Alle meiden super gemotiveerd en alle neuzen dezelfde kant op. De spanning liep hoog op. 
Al snel stonden we achter en het publiek dacht dat de wedstrijd al verloren zou zijn voor 
“onze” meiden. De meiden kwamen fantastisch terug van een 8/2 achterstand wat resulteerde 
in 10/10...... In de laatste seconden zouden we toeslaan.  
Echter lukte dat net niet. 
Gelijkspel......... 
5 vrije worpen moesten voor beide teams genomen worden om de uiteindelijke kampioen te 
bepalen.  
Het spande erom.... en .... jawel.... 
De laatste worp floepte door het basketbal net......... 
 

KAMPIOENEN!! 
 

Meiden gefeliciteerd: 
Het was een eer om jullie coach te mogen zijn!  
Floor. 
 
Het thema Water 
Door: Saskia van der Zee Llanos 
Wij hadden 4 maart tot en met 27 maart het thema water. We hebben bijvoorbeeld geleerd 
dat water bestaat uit H2O: 1 zuurstof atoom en 2 waterstof atomen. We hebben ook leuke 
crea opdrachten gemaakt. Dit is wat we hebben gemaakt: surrealisme, matisse & plastic 
monsters. De afsluiting was echt heel erg leuk (Wat jullie waarschijnlijk al weten)!  
We hadden ook Engels en daarbij had ik voor het experiment gekozen. Maar je had ook andere 
keuzes, bijvoorbeeld een poster maken of een verhaal. We hebben de watercyclus geleerd in 
het Engels. Daarvoor hadden we alle proefjes en zo gemaakt om te kijken of we wisten hoe het 
werkt.  
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Werkstuk groep 8 
Door: Silke Zietsman 
Ik vind een werkstuk schrijven erg leuk, want ik vind onderzoeken leuk en ik leer erg veel. Mijn 
werkstuk gaat over het heelal. Het is een groot onderwerp, maar ik pak mijn zwaard en 
doorboor de woorden en maak het mijn eigen. Ik heb al zoveel geleerd, ik voel met net een 
professor. Protonen en neutronen, supernova’ s en atomen. Mijn hoofd ontploft zowat van de 
informatie. Ik kan niet wachten om het eindresultaat te zijn en trots te kijken op mijn werk, 
waar ik een heel avontuur voor heb beleefd. 
 
Puzzel 
gemaakt door Daimy en Sophie 
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Afkortingen die tieners gebruiken 
door Joeri & Duuk :D 
 

Gm = goedemorgen        Gn = goedenacht 
W8 = wacht                               Ff = even  
Lm = laat maar                          Thx of thnx= thanks                               
Jk = Just kidding                        Gwn = gewoon                              
Yt = youtube                              gm = kan ook goedemiddag 
gg = good game                         gg = kan ook goed gedaan  
idd= inderdaad                          lol= lachen 
omg= oh my god                       IDD = inderdaad  
ic = i see                                      BRB = Be right back 
suc6= succes                              XD  = IK LAG ME DOOD 
sws = sowieso                           OK = oke 
Bff = best friends forever Srry = sorry 
Wrm = waarom  acc = accepted 
idk = i dont know  ik = i know 
idc = i don't care                       ly = love you 
yw = you're welcome  okm= ouders kijken mee                          
wjw = wat jij wil  2d = today  
2n = tonight   8baan=achtbaan 
biw= ben ik weer  pir = parent in room        
bv = bijvoorbeeld  hbj = hoe bedoel je?        
2m= tomorrow  plz of pls = please 
wd= wordt vervolgd                8bj=8 uur bij jou              

2d= today                                  ltst = laatste 😭 
strx = straks                                     
 
Interview  
door Roman en Duuk 
Duuk: “Hallo Roman, ik ga u nu interviewen. De eerste vraag: wat heeft u voor werk?” 
Roman: “Rekenen.”  
Duuk: “Wow! Leuk werk, wat krijgt u verdiend?”  
Roman: “Niks.”  
Duuk: “Oh wat jammer nou, maar ik snap het wel… 35777774 × 6446664 is niet zo moeilijk, het 
is namelijk: 2.3064729e+14! Weet u nog een som?” 
Roman: “2+2=4”  
Duuk: “Wow dat is nou wel een lastige som!” 
Roman: “Ja, lastigste ooit!” 
Duuk: “We zijn al bij de laatste vraag! Wat is het leukste wat er voor u bestaat?” 
Roman: “Kaas!” 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Enquête over toekomst 
Door: Merle Visser en Sterre Klamer 
 
De kinderen uit HBB kregen een enquête over de toekomst en dit is de uitslag: 

1. Wat wil je later worden? 
Gamer: 1  
Profvoetballer: 2 

     Politie: 1 
     Dierenarts: 1 
     Presentator of journalist: 1 
     Acteur: 1 
     Dokter: 1 
     Schrijfster: 1 
    Ondernemer: 1 
     Crea Bea: 1 
      Architect: 2 
      Weet ik niet: 1 
 

2. Wat wil je bereiken? 
Een gelukkig leven: 4 

     Rijk worden: 1 
     Dat ik politie word: 1 
     Nieuwe vrienden maken: 1 
     Bijlopen met schoolwerk: 1 
     VWO advies krijgen: 1 
     Een leuke baan krijgen: 1 
     Veel beleven: 1 
     Milieu verbeteren: 1 
     Naar de Universiteit: 1 
 
     Wat staat op nummer één van jouw bucketlijst? 

Parachute springen: 2 
     Een goede heks worden: 1 
     Reizen: 3 
     Goede voetballer worden: 1 
     Gelukkig leven: 1 
     Iets goeds doen: 1 
   Smikkelbeer worden: 1 
     Een familie stichten: 1 
     Weet ik niet: 2 
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3. Wil je later kinderen? 
Ja: 12     Hoeveel?      1 kind = 2,  2 kinderen = 7, 3 kinderen = 1 

     Nee: 0                                                                                
 

4. Hoe oud wil je worden?  
90 tot 100: 6 

       100 tot 101: 5 
 

5. Denk je dat je over vijftig jaar nog bestaat 
Ja: 10 

      Nee: 2 
      Misschien: 1 
 

6. Zo ja, waarom denk je dat? 
Omdat ik nog jong ben: 3 

     Gezond leven: 4 
      Omdat ik ouder word: 2 
      Gelukkig zijn: 1 
 

7. Wat wil je dat er absoluut niet gebeurd in jouw leven? 
Geliefde dood: 5 

      Ik zie een rat: 1  
       Een ongeluk: 1  
       Oorlog: 1  
       Dood: 1 
       Ziek worden: 1  
       Robots nemen wereld over: 1 
       Ontvoerd worden: 1 
 

8. Wat vind je super belangrijk voor in jouw leven? 
Caramel: 1  

      School afmaken: 2 
     Het milieu: 6 
     Vrede: 3 
 

9. Wat wil je als je doodgaat? 
In de zee gegooid: 1 

         Begraven: 5  
         Cremeren: 4 
 
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/


 
 
 

  
 

Montessorischool Landsmeer      Burgemeester Postweg 88      1121 JC      Landsmeer 
 020 – 482 33 53      http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/    
     11/12  

 
 
 
 
 
  

10. Wil je lang blijven leven? En zo ja, waarom? 
nee: 2  

      ja: 3,  
Dan kan ik genieten: 4 

 
Bonus: Welk van de plaatjes lijkt het meest op jouw toekomst? 
   Stad en klonen: 7 
             Platte land: 3 
             Robots: 1 
 

 
 

De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!  
De inschrijving van de tweede periode van de JSP gaat weer van start. Ook deze periode is er 
weer een nieuwe activiteit: Kinderyoga! Daarnaast kun je ook kiezen uit tennis, zeilen, 
beachvolleybal en MTB’en. Per gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je 
meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan ook natuurlijk, je mag zoveel sporten uitproberen als jij 
wilt! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport te  
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volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice 
Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de 
gemeente Landsmeer. 
  
Aanmelden en deelname 
Voor een aantal JSP lessen is er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel 
bij. Inschrijven is mogelijk tussen 5 maart en 23 april. De kennismakingslessen worden 
gegeven tussen meivakantie en de zomervakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website.  
 
Ga naar jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik op de JSP-button en vervolgens 
op “JSP Landsmeer meivakantie”. Je kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze gelijk afrekenen. 
Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, 
in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit 
meer of minder dan vier lessen bestaan. Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen 
data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht. 
  
Informatie 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek 
Waterland, Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 14 voor 11 april sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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