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BERICHTEN 16                                                     24 mei 2019 

 

Kalender: 

              

Bijlagen:  flyer rugbyclub Amsterdam + Avond4daagse!  
 
 

Nieuws van de directie: 
U heeft vast al gezien dat de tuinwerkgroep hard aan het werk is om het 
schoolplein mooier, groener en aantrekkelijker te maken. Daar zijn wij en 
bovenal de kinderen enorm blij mee! Het is ontzettend fijn om zo’n actieve 
tuinwerkgroep met ouders te hebben! 
 

Personeel 
In de vorige Berichten liet ik u weten dat wij druk bezig zijn met de 
voorbereidingen voor volgend schooljaar. De personele bezetting is een zeer 
ingewikkelde puzzel. We streven natuurlijk naar zoveel mogelijk continuïteit 
voor de kinderen. Sommige groepen hebben door uitval van leerkrachten te maken gehad met 
wisselingen. Dit is vanzelfsprekend niet wenselijk. Hoewel je natuurlijk nooit weet wat de 
toekomst brengt, proberen we voor alle groepen stabiliteit te creëren. Hoe de formatie er 
komend schooljaar precies uit zal zien, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat wij een 
leuke, nieuwe collega krijgen. Zij heet Kelly Rehling. Op dit moment is zij nog werkzaam op een 
school in Zaandam. Na de zomervakantie komt Kelly ons team versterken! 
 

De afgelopen twee weken hebben we helaas weer een zieke leerkracht gehad. Vorige week 
vrijdag mochten onderbouwkinderen uit BOB daarom een dagje thuisblijven. De kinderen 
die wel op school waren werden verdeeld. Alle andere dagen is het gelukt om alle groepen 
bemand te krijgen door intern te schuiven, doordat leerkrachten extra konden werken en 
door inval van onze vroegere middenbouwcollega, Grada. 
 

Vakantierooster 
Het vakantierooster is op dit moment nog niet klaar. De bedoeling is dat in de komende 
Berichten (7 juni) het concept vakantierooster bekend gemaakt wordt. 
 

Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Vrijdag 31 
Praktijk 
Verkeersexamen 
Groep 7 

Clubpromotiedag 
Bovenbouw 

Juffenfeestdag BB Hemelvaartsdag Vrij 

Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 
    Spreekuur Rosa van Hal 

8.00-9.30 uur                     
Pinksterblommenfeest  
Onderbouw 
Berichten 17 

 
Ik zou graag naar huis willen… 
 Wie komt mij ophalen? 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Bericht van Christiaan over de muziekles: 
In de muzieklessen maak ik geregeld gebruik van de methode 123zing.nl. De methode heeft 
aansprekende liedjes, waarbij alle stijlen van muziek aan bod komen. 
Met deze methode is het ook mogelijk om thuis te oefenen. De liedjes waar ik op dit 
moment mee werk staan in de kidspagina. Neem eens een kijkje op de pagina en zing samen 

met uw kind het liedje ☺ 

 
1. Ga naar https://kids.123zing.nl  
2. Voer als inlognaam in: 
Onderbouw: ooievaar993  
Middenbouw: bruin933 
Bovenbouw: lach989 
3. Voer het bijbehorende wachtwoord in: 
Onderbouw: cv2jp8 
Middenbouw: tz3hj2 
Bovenbouw: ix7hy0 
 

Nieuws vanuit de BHV-groep: 
Elk jaar krijgen alle BHV'ers (bedrijfshulpverleners) herhalingslessen EHBO, brandblussen en 
ontruiming. Dit jaar werd er geoefend op ons eigen schoolplein, na schooltijd natuurlijk.  
Onder het toeziend oog van enkele zeer geïnteresseerde  kinderen hebben we verschillende 
brandjes geblust. 

 
 

Onderbouw: 
Sleuteldier 
In de onderbouw staat deze twee weken het sleuteldier de "kikker" 
centraal. Er is veel geleerd over dit dier, zijn soortgenoten en zijn 
omgeving. De eerste week was het nog te koud in de sloot om kikkerdril te 
vinden maar afgelopen dinsdag is dat gelukt en hebben alle kinderen de 
dikkopjes bekeken want dat waren het ondertussen. 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
https://kids.123zing.nl/
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Juffendag 
Afgelopen woensdag waren alle juffen jarig. We zijn ontzettend verwend en in het zonnetje 
gezet. De kinderen zagen er prachtig uit. De een was verkleed, de ander had een mooie kuif in 
zijn haar en weer een ander had zijn lievelings t-shirt aan. We willen de ouders/verzorgers en 
de kinderen bedanken voor deze gezellige ochtend! 
 
Binnenkort horen jullie meer over het Pinksterblommenfeest.  
 

Bovenbouw: 
Vermist: 
Heeft iemand thuis een zwarte (onbekende) jas heeft hangen aan de kapstok? Het gaat om de 
jas van een bovenbouwleerling uit GBB, die sinds vorige week vrijdag kwijt is. Graag doorgeven 
aan Caroline. 
 

Berichten uit het HBB-krantje ‘Stier en Mier’: 
 
Tips van Stier 
Tip 1: Hoe red je een hommel? 
Wat het je nodig: 

 Een lepel 
 Suiker 
 Heet water 

Stel, je ziet een hommel die heel erg moe is en moeilijk kan opstaan. Wat moet je dan doen? 
Dit is hoe je hem kan redden: 

1. Pak een lepel en doe er wat suiker op. 
2. Doe dan wat heet water erop. Dan breng je de lepel naar de hommel toe. Je zult zien 

dat de hommel er van gaat drinken, dat is goed! 

 
Tip 2: Hoe kan je een brandnetelwond verzorgen? 
Wat heb je nodig: 

 Weegbree 
 Een paardenbloem 

Wat nou als je aan het kamperen bent en je raakt een brandnetel aan? Wat doe je dan?  
1. Je plukt een paardenbloem. Dan zie je aan de onderkant een soort wil spul.  
2. Dat witte spul doe je op de brandnetelwond. 
3. Weegbree kan ook helpen. Dat is een plantje dat groeit tussen het gras. Vraag maar 

aan je ouders! 

 
Tip 3: Hoe weet je nou of je gezond leeft? 
Als je een keer op de iPad zit en je vraagt je dit af, dan kan je bijhouden hoe lang je erop zit en 
hoeveel je sport, maar ook wat je eet! Probeer maar eens een hele week alleen maar 
biologisch te eten! Of doe je dat al? Probeer eerst maar eens een hele week bij te houden wat 
je eigenlijk eet. Dan kan je nog voor een verrassing komen te staan! 
 
Gemaakt door Sterre (Stier) en Merle (Mier) 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Woorden 
Woorden kunnen veel meer zijn dan letters op papier 
Het kan verdriet brengen en plezier 
Een lach en een traan 

En een gevoel weg laten gaan 

Je moed geven en je hart laten oplichten 

Woorden kunnen een wond dichten 

Maar een scherpe snee kan ook komen door woorden 

Die door je hart boren 

Woorden zijn vele dingen donker en licht 
Het kan je breken maar geeft je ook zicht 
 

Woorden kunnen vele dingen zijn  
In mijn ogen is het een schijn  
 

Geschreven door Silke 

                                          

Kleuren 
Kleuren uit Turkije 

Allen een betekenis 

Goud en blauw 

Voor rijkdom 

Al die kleuren 

Staan voor iets 

De kleur rood 

Teken van de overheid 

En dan nog paars 

Voor mysterie 

De regenboog 

Met een Turkse betekenis 
 

Gedicht geschreven door Merle voor het thema Ottomanen en de les over kunst. 

 

Hoe maak je een masker             Door Mats en Tiebe 
 

Stap 1. 
Ga naar google documenten en klik op >invoegen>tekening>+nieuw>. 
 

Stap 2. 
Zoek een mooie foto van het dier\wezen dat je wil maken. 
 

Stap 3.  
Kopieer de foto en zet hem in de tekening. 
 
Stap 4.Trek de foto over en als je op het icoontje klikt van een cirkel en een vierkant en dan op 
het icoontje van een cirkel en dan kan je de ogen en de neusgaten maken 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Wist je dat: 

 meer dan 90% van de autobezitters geeft toe dat die als ie achter het stuur zit zingt de 
anderen zullen wel liggen. 

 kwark kaas is. 
 in sommige biersoorten vis zit. 
 Witte chocolade geen cacao heeft. 
 Madagascar 1 van de grootste leveranciers in vanille van de wereld is. 
 De komkommer familie is van de watermeloen. 
 in de langste limousine 61 mensen passen. 
 in de Verenigde Staten er elke 45 seconde een auto gestolen wordt. 
 Romeinse soldaten op teentjes knoflook kauwde voor meer kracht. 
 De cranberry vernoemd is naar de kraanvogel. 
 BMW oorspronkelijk een vliegtuig merk is. 
 Vroeger ketchup als medicijn werd gebruikt. 
 Het in de Amerikaanse stad Kentucky verboden is om een ijshoorntje in je broekzak te 

steken. 
 de Tato nano de goedkoopste auto is ter wereld? Hij is maar €1500,-. 
 Ze in Zuid-Afrika geroosterde termieten en mieren eten, zoals wij popcorn eten. 
 Parels smelten in azijn. 
 Op een fles Heinz altijd een 57 staat. Dat zijn de augurken die ze ooit hebben verkocht. 
 Bijen 2 miljoen bloemen moeten bezoeken om 1 pond honing te maken. 
 Er een angst bestaat voor groenten. 
 De perzik familie is van de amandel? 

 
Gevonden door Siem, Sidde en Duuk 
 
 

Ingezonden bericht: 
RUGBYCLUB Amsterdam 

Sinds 2018 is er in Amsterdam Noord bij S.V. De Meteoor een 

nieuwe rugbyclub gevestigd, te weten RUGBYCLUB Amsterdam. 
Er wordt al gesport door enkele kinderen van onze school en zij 
zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u 
de website bezoeken of de folder (in de bijlage!) bekijken. 
www.rugbyclub.amsterdam  

 
 

 
 
Kopij voor berichten 17 voor 6 mei  sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://www.rugbyclub.amsterdam/
mailto:berichten@msl.espritscholen.nl

