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BERICHTEN 18                                            28 juni 2019 

 

Kalender: 
 

 

Bijlagen: flyer taartenwedstrijd + Kinderopera Dorpshuis + Leerlingenpeiling + nieuwsbr. Sahara-Roots 
 

Nieuws van de directie: 
Over minder dan twee weken is het zomervakantie en hiermee komt de afsluiting van 
schooljaar 2018-2019 steeds dichterbij. De achtste groepers zijn hun afscheidsmusical aan het 
oefenen en vijfde groepers zijn bezig met hun middenbouwafscheidsfeestje. Sommige 
kinderen staan al in de vakantiestand (met het warme weer van deze week, zeer begrijpelijk), 
andere kinderen werken juist keihard want die willen nog bepaalde werkjes afkrijgen. 
Ondertussen wordt er ook al gesopt in klassen en is het biebteam de hele woensdag bezig 
geweest de bieb schoon te maken. Gezellige reuring heerst er in de school. Hoewel…deze twee 
dagen even niet, want de tweede en vijfde groepers zijn op schoolreis en de andere onder- en 
middenbouwkinderen zijn vrij. Met zo’n 160 kinderen minder is het een stuk stiller in de 
school!  
Elk jaar gaan de kinderen van de onder- en middenbouw die de overstap maken naar een 
nieuwe bouw een nachtje met elkaar weg. De onderbouwkinderen zijn naar Noordwijk en de 
middenbouwkinderen naar Soest. Het reisje is de afsluiting van een periode in de onder- of 
middenbouw. Woensdag, de dag voor vertrek, hoorden de kinderen in welke klas zij volgend 
jaar zitten. Tijdens dit schoolreisje zie je vaak al nieuwe vriendschappen ontstaan tussen de 
kinderen die na de zomervakantie bij elkaar in de klas komen te zitten.  
 
Leerlingentevredenheidspeiling 
Vlak voor de meivakantie hebben wij een leerlingentevredenheidspeiling gehouden onder de 
kinderen in de bovenbouw. De kinderen zijn positief over hun basisschool en dat is natuurlijk 
heel fijn! In de bijlage vindt u de publiekssamenvatting van de peiling.  
 
Personeel 
In mei liet ik u al weten dat we bezig waren met de voorbereidingen voor komend schooljaar 
en dat de personele bezetting een zeer ingewikkelde puzzel is omdat je voor alle kinderen 
zoveel mogelijk continuïteit wil en dus zo min mogelijk wisselingen van leerkrachten. Ook heb 
ik u laten weten dat wij een nieuwe leerkracht, Kelly Rehling, hadden aangenomen. Kelly gaat  

Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 
 Afscheidslunch gr 8 

12.00-13.00 uur 
Zomerfeest 
8.30-12.00 uur 
16.30-19.00 uur 

 Wisselochtend 
Boekenmarkt! 
15.00 uur 

Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11  Vrijdag 12 
 Afscheid groep 5 

13.00-15.00 uur 
Musical groep 8 
10.00 u. Generale 
20.00 u. Einduitvoering 

Afscheid groep 2 
13.00-14.00 uur 
 
Zomeruitje Onderbouw 
(OB vrij na 11.45 uur!) 

Laatste berichten 
 
Studiedag 6 
Kinderen vrij 

Margedag 
Kinderen vrij  
 
Start zomervakantie 
(1e schooldag 26 aug) 
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na de zomervakantie drie dagen per week in de middenbouw werken. Naast Kelly hebben we 
nog iemand aangenomen, namelijk Paul Soree. Paul is een zij-instromer. Hij gaat in de 
bovenbouw werken. Twee dagen onder begeleiding van onze bovenbouwleerkracht Irene en 
één dag zal hij alleen de groep gaan draaien. Onze collega’s Daan en Jessie gaan beiden starten 
met de Pabo. Hartstikke leuk voor hen en gelukkig blijven ze ook allebei drie dagen per week 
bij ons op school werken!   
 

Hieronder vindt u de groepsbezetting voor 2019-2020 
 

Onderbouw AOB  ma di     Jerney Pekaar 
     woe do vrij  Ingeborg Brandenburg  
 

Onderbouw BOB  ma di woe do   Marloes Blaauw (di om de week) 
    di vrij   Annelies Babbé (di om de week) 
 

Onderbouw COB  ma di woe   Astrid Frederici (woe om de week)  
    woe do vrij  Ilya van Noord (woe om de week)  
 

Middenbouw DMB  ma di woe   Michelle van Kooten (woe om de week) 
    woe do vrij  Linda de Wilde (woe om de week) 
 

Middenbouw EMB  ma do vrij   Sylvia Stegers 
    di woe   Kelly Rehling 
 

Middenbouw FMB  ma    Kelly Rehling 
di woe do vrij  Tess Roovers     

 

Bovenbouw GBB  ma woe do vrij Caroline Kisjes 
    di   Marijn Schäfer 
 

Bovenbouw HBB   ma di woe do  Irene Sluis  
       vrij    Paul Sorée 
 

Bovenbouw IBB     ma di woe  Alexandra Scholts 
    do vrij   Marijn Schäfer   
 
Conciërge     ma di do vrij  Gitana Linger 
Administr. medewerker di woe do vrij  Fenna Beets 
Onderwijsassistent  di do vrij  Daan Elhorst 
Onderwijsassistent  ma di do   Jessie Breugem 
TSO coördinator   ma di do vrij  Elice Thijsse 
 

Vakleerkracht gym  di do    Ramona Overmeer 
Vakleerkracht muziek ma    Christiaan van der Weij 
Vakleerkracht Engels  ma di   Lisa van der Kroft 
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Intern begeleider  ma di woe  Laura Oldersma 
Directeur   ma di woe vr  Baile van der Plas 
Ondersteuning mb  woe   Michelle van Kooten/Linda de Wilde 
Ondersteuning bb  woe   Jerney Pekaar 
 
Definitieve vakantie- en studiedagenrooster 2019-2020 
Hieronder vindt u het definitieve vakantie- en studiedagenrooster voor 2019-2020. In de vorige 
Berichten liet ik u nog weten dat de meivakantie er komend schooljaar anders uitziet dan 
gebruikelijk. Dit is nog steeds zo. Echter, door er een studiedag en een margedag aan te 
plakken is het gelukt om ruim twee weken meivakantie te creëren.  Hierbij is rekening 
gehouden met de twee verplichte vrije dagen voor het voortgezet onderwijs Amsterdam (23 
en 24 april) dus ook als u kinderen op de middelbare school hebt, komen deze vakantiedagen 
overeen.  
 

Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vrij 25-10-2019 

Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vrij 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie ma 17-02-2020 t/m vrij 21-02-2020 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag vrij 10-04-2020 + ma 13-04-2020 

Meivakantie (incl.Konings- en bevrijdingsdag) vrij 24-04-2020 t/m do 07-05-2020 

Hemelvaartsweekend do 21-05-2020 + vrij 22-05-2020 

2e Pinksterdag ma 01-06-2020 

Zomervakantie ma 06-07-2020 t/m vrij 14-08-2020 

Margedag/lesvrije werkdag (kn zijn vrij, lk werken aan administr.) 

margedag/lesvrije werkdag Do 10-10-2019 (na werkweek bb) 

margedag/lesvrije werkdag Do-mi 19-12-2019 (voor kerstdiner) 

margedag/lesvrije werkdag Vrij 14-02-2020 (voor voorjaarsvak) 

margedag/lesvrije werkdag Vrij 08-05-2020 (na meivakantie) 

                                                           

Studiedagen in het schooljaar Woe 18-09-2019  
Vrij 20-12-2019 (voor kerstvakantie) 
Ma 24-02-2020 (na voorjaarsvak)  
Woe 11-03-2020 
Do 23-04-2020 (voor de meivakantie) 
Vrij 03-07-2020 (voor zomervak) 

 

Boekenmarkt  
Om de zomervakantie meteen goed te starten, is een mooi prentenboek,  een leuk 
voorleesboek of gewoon een spannend boek dat je zelf kan lezen, onontbeerlijk! Daarom 
hebben wij onze vaste kinderboekenhandel gevraagd of zij nog voor de vakantie langs willen 
komen met een goed gevulde boekenkraam. We nodigen iedereen uit om uw kind te 
verwennen door op vrijdag 5 juli om 15.00 uur een mooi boek te kopen! (zie onderaan…!) 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Om alvast in uw agenda te noteren 
26 augustus:  Eerste schooldag 
10 september: Klassenavond voor onder-, midden- en bovenbouwouders 
18 september: Studiedag; kinderen zijn vrij 
25 september:  Rots en Water sportochtend 
26 september:  Middenbouw op schoolreis 
27 september: Schoolfotograaf 
 

Nota bene: 
Tekencontrole 
Voor ouders van kinderen die op schoolreis zijn geweest: 
Wij raden u aan uw kind goed te controleren op teken na terugkomst van de schoolreis!  
Voor meer informatie hierover kunt u de volgende website raadplegen: 
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/tekenbeet/controleren-op-tekenbeten 
 

Bericht uit de bouwen: 
DNA-les door Dennis Fontijn 
Vorige week hebben de kinderen van groep 5 in het kader van 
de techniekweek een les gekregen over erfelijkheid en DNA. 
Na wat uitleg over wat DNA is en wat je daar op een 
laboratorium mee kunt doen, mochten de kinderen hun eigen 
DNA isoleren uit wangslijmvlies en meenemen in een flesje. 
Dat kan al met hele simpele stofjes die iedereen in de keuken 
heeft staan!  Bij de meeste kinderen is het goed gelukt en het 
was dan ook een leuke en leerzame proef! 

 

Schaken 
Woensdag vond er een schaaktoernooi voor de middenbouw plaats. Na een spannende strijd is 
de uitslag is als volgt: 
1. Tyler  
2. Midas  
3. Mika 
4. Aimee  …de finalisten in opperste concentratie… 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/tekenbeet/controleren-op-tekenbeten
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Zomerfeest! 

Beste ouders, verzorgers, 
  
Het einde van het schooljaar nadert en dan vindt traditioneel het 
Zomerfeest plaats. 
Dit jaar is dat op woensdag 3 juli. 
 

Kinderen komen ’s morgens verkleed op school. Op deze dag mag 
iedereen zelf verzinnen hoe zij/hij het liefst verkleed wil zijn. De 
kinderen starten de dag in de eigen klas.  
De onderbouwers worden daarna in groepjes opgehaald door de 

kinderen van groep 8 die hen gaan begeleiden in het spelletjescircuit. De middenbouwers gaan 
zelfstandig in groepjes naar het spelletjescircuit. De kinderen van groep 6 en 7 hebben de 
spelletjes voor dit circuit zelf gemaakt of geregeld en zij leggen de spelletjes ook uit aan de 
groepjes die langskomen.  
De Ouderraad heeft voor deze dag heel veel vrijwilligers nodig, 
o.a. om in de ochtend voor alle kinderen beschuit met aardbeien 
te maken, maar ook later op de dag om de kraampjes op het 
feest te bemannen. 
Om 16.30 uur wordt namelijk iedereen op school terug verwacht 
voor het Zomerfeest op het plein. Tijdens het feest treedt de  
schoolband op. De band, die ooit is ontstaan op initiatief van 
oud-directeur Rob Wolthuis, bestaat voornamelijk uit ouders en oud-leerlingen. Zij spelen 
muziek vanaf de jaren 70 tot heden. De kinderen van de blokfluitgroep geven ook een concert 
onder leiding van Anneke. Daarnaast zijn er activiteiten voor de kinderen en is er een 
taartenwedstrijd (zie flyer in de bijlage!). 
 
Op het Zomerfeest is iedereen welkom die betrokken is bij de school; ouders en kinderen, oud-
leerkrachten, grootouders, oud-leerlingen, overblijfkrachten en leerkrachten ontmoeten 
elkaar, dansen wat, eten wat.  

Ook bij het feest op het plein mag iedereen verkleed 
komen; het thema is dit jaar sprookjes/’Magic 
Montessori’. Indien u of uw kind een ander thema kiest, 
geen probleem; niets moet, alles mag en er zijn geen 
verplichtingen. 
Als je om 16.30 uur aankomt, kun je een ‘strippenkaart’ 
kopen voor € 2,50, € 5,- of € 10,-. Bij de kraampjes met 
eten en drinken wordt dan het bedrag weggestreept dat 
je hebt besteed. 
De opbrengsten van het Zomerfeest worden (in)direct 

aan de kinderen besteed. Te denken valt aan (onderhoud) kostuums van 5 december,  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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kerstsfeer op het schoolplein tijdens het kerstdiner, bijdrage aan het huidige duikelrek op het 
schoolplein. Dit jaar zijn we begonnen met het aanleggen van schminkspullen, die gebruikt 
worden bij open podia, musical, Zomerfeest enzovoort. Met het team wordt overlegd waaraan 
de gelden aan besteed kunnen worden. 

  
Het feest is om 19.00 uur weer afgelopen, dan ruimen 
we met z’n allen op! 
In de Berichten wordt op tijd om hulp en bemanning 
van de kraampjes met eten en drinken gevraagd. En er 
zijn nog handjes nodig!! 
  
Tijdens het Zomerfeest, dat van 16.30 uur - 19.00 uur 
duurt, zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het 
gedrag en de veiligheid van hun kind. 
  

Na een lange voorbereiding hebben wij er heel veel zin in. Weersverwachtingen zijn goed! 
Wij hopen u te mogen begroeten.  
Tot woensdag! 
  
Namens de Ouderraad, 
Frank Methorst 
 

Ingezonden berichten: 
Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 
Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! Leer over moleculen, atomen en chemische 
reacties, en maak je je eigen kneedgum om mee naar huis te nemen. Beleef je een schokkende 
ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, en andere stoere experimenten. Ga als 
bioloog en ecoloog aan de slag met je eigen ecosysteem. En leer ook nog eens alles over de 
krachten die we gebruiken om te bewegen op aarde. Om de wet van Newton uit te leggen mag 
je dat zelf ervaren op de raketwagen! 
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. 
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf 
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan 
we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Van 15 juli t/m 22 augustus 
 Van 9:00 tot 16:00 uur 
 Vier dagen met een eigen thema 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/
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 Op diverse gave locaties 
 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 Inclusief lunch 
 Inclusief experimentjes voor thuis 
 Bekijk het digitale magazine 

DE LOCATIES 
 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel 
 Amsterdam - Bij Storm + Zimmerhoeve 
 Bussum - Bibliotheek Bussum 
 Castricum - De Hoep 
 Cruquius - Museum De Cruquius 
 IJmuiden - BRAK! 
 Haarlem - Teylers Museum 
 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 
 Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht (Engelstalig) 

 
Bericht Sahara-Roots 
Hierbij stuur ik jullie een aantal fotos van onze 
boomplant activiteit in Marokko afgelopen april.  
Ook heb ik onze nieuwsbrief (als bijlage) toegevoegd 
over onze laatse activiteiten.  
Het thema "water" kwam bij ons heel vaak ter sprake 
omdat in het gebied waar wij planten zo weinig water is.  
Wij zijn enorm blij met alle donaties die wij mogen 
ontvangen om ons werk in Marokko te kunnen 
doorzetten.  
Nogmaals heel veel dank voor al jullie support. 
 

Groetjes, Wanda Hebly, Stichting Sahara-Roots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
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Kopij voor laatste Berichten voor 11 juli sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

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