BERICHTEN 3

12 oktober 2018

Kalender:
Maandag 15

Dinsdag 16

Woensdag 17

Donderdag 18

Vrijdag 19

Gesprek groep
HBB6 + EMB3

Herfstfeest
Gesprek groep 3 +
GBB6

Gesprek groep IBB6

Schoolfotograaf
Afscheid Kitty
15.00 uur

Maandag 22

Dinsdag 23

Woensdag 24

Donderdag 25

Vrijdag 26

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Maandag 29

Dinsdag 30

Woensdag 31

Donderdag 1

Vrijdag 2

Studiedag 1
Kinderen vrij

Rots en Water
Ouderavond
19.30 uur

Luizencontrole

Berichten 4

Bijlagen: Oudertevredenheidspeiling + flyer expositie (ook van Britta, zij is aanwezig 16.00-17.00)

Nieuws van de directie:
Vorige week woensdag startte de Kinderboekenweek met dit jaar als thema vriendschap “Kom
er bij!”. De biebcommissie had de bibliotheek een metamorfose gegeven. Het zag er prachtig
uit. Er zijn met behulp van de ouderbijdrage weer een heleboel nieuwe, mooie boeken
aangeschaft, die eerst nog even tentoongesteld lagen, maar nu kunnen worden geleend door
de kinderen. Vorige week vrijdag was er na schooltijd een zeer gevarieerde boekenverkoop,
verzorgd door de Amsterdamse boekhandel. Er is veel verkocht! Tien procent van de opbrengst
vloeit weer terug naar de school. Lisa Boersen, die die dag in alle middenbouwgroepen een
bezoek had gebracht, signeerde haar boeken.
Rots en Water
Heeft u al in uw agenda genoteerd dat er op dinsdag 30 oktober vanaf 19.30 uur een Rots en
Water ouderavond is? Op deze avond wordt er inhoudelijk ingegaan op wat de psychofysieke
training van Rots en Water precies inhoudt en daarnaast zult u kennismaken met verschillende
Rots en Waterspelletjes. Het belooft een zeer leuke en informatieve avond te worden!
Personeel
We doen enorm ons best om goed personeel te vinden voor de openstaande vacatures.
Helaas is dat tot op heden niet gelukt. We moeten dus ook alle zeilen bijzetten om alle klassen
bemand te houden. Marloes heeft aangegeven dat ze tot de kerstvakantie vier dagen wil gaan
werken. Hierdoor lukt het om de stabiliteit in haar onderbouwgroep te waarborgen. De vrijdag
zal door verschillende leerkrachten worden opgevangen. Ingeborg heeft gelukkig gezegd dat zij
tot de kerstvakantie wil blijven invallen in AOB. Nelleke had al eerder aangegeven dat zij tot de
kerstvakantie in IBB kan staan. Ook Astrid is bereid wekelijks extra dagen te werken.
Het ziet er naar uit dat we de komende weken uit de brand zijn. Nu maar hopen dat we geen
griepepidemie krijgen.
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Social media
Veel bovenbouwkinderen zijn in het bezit van een eigen mobiele telefoon. Uit onderzoek
weten we dat het belangrijk is om kinderen grenzen te geven bij het gebruik van media.
Hierdoor gaan zij bewuster om met media, zodat hun gedrag gezond en veilig blijft. Ook op
school besteden wij hier regelmatig aandacht aan. Op school staan de telefoons echter uit en
de praktijk is dus ook dat het gebruik van social media voornamelijk buiten schooltijd
plaatsvindt.
De kinderen maken ook gebruik van Whatsappgroepen. Helaas worden er soms in deze
groepen nare berichten gezet. Als wij dit horen bespreken we dit natuurlijk direct met de
betreffende kinderen en hun ouders. Om ervoor te zorgen dat we dit soort situaties voor zijn
en de kinderen goed leren wat wel en niet kan en mag op social media, vragen we u als ouder
om het gebruik van social media door uw kind goed in de gaten te houden.
Enkele tips hierbij zijn:
 Praat met uw kind over zijn of haar online gedrag.
 Leg uit dat de wet ook op internet geldt. Je mag bijvoorbeeld niet inbreken in het account
van een ander; dat is strafbaar.
 Je mag ook niemand kwetsen, beledigen of uitschelden op het internet of via de telefoon.
 Belangrijk is ook dat kinderen weten dat veel, bijna alles, wat je op internet doet openbaar
is en dus zichtbaar. Het is heel moeilijk om eenmaal online geplaatste info te verwijderen.
Leer uw kind goed na te denken wat online te plaatsen.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen mediawijs worden en op die manier goed
gebruik maken hiervan.
Ouderpeiling
In juni 2018 heeft de Montessorischool Landsmeer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes. In de bijlage vindt u een samenvatting van de
bevindingen.

Het team wenst iedereen alvast een heel fijne herfstvakantie!
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Nieuws uit de onderbouw

Schoolreis Artis
Met de kinderen uit de onderbouw zijn we 2
oktober naar Artis geweest. Het was een gezellige
en leerzame dag. In de ochtend is er een les gevolgd
in het planetarium. Moe en voldaan werd de dag
afgesloten. Met dank aan alle hulpouders die een
groepje hebben begeleid. In de klas zijn de
tekeningen met verf en ecoline over het bezoek aan
Artis te bewonderen.

Oproep: In de onderbouw kunnen wij onderbroeken gebruiken, onze voorraad raakt op.

Nieuws uit de Middenbouw:
Prehistorie en techniek
In de middenbouw hebben wij een les gehad over prehistorie en techniek. De kinderen hebben
geleerd hoe je het geraamte van een boerderij kan maken met driehoeken en vierkanten. Met
rietjes, klei en een goede samenwerking hebben ze de mooiste constructies gebouwd.

Kopij voor berichten 4 voor 25 oktober sturen naar de administratie:
berichten.montessorischool@kpnmail.nl
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