BERICHTEN 4

2 november 2018

Kalender:
Maandag 5

Dinsdag 6

Woensdag 7

Donderdag 8

Vrijdag 9

Dinsdag 13

Woensdag 14

Donderdag 15

Vrijdag 16

Intekenlijst
gesprek 1,2,4,5,7

Maandag 12

Open Podium
Berichten 5
Bijlage: Rots en Water
Gevonden:

Nieuws van de directie:
Na een gezellig herfstfeest voor onder- en middenbouw gingen we vrijdagmiddag 19 oktober
moe maar voldaan de herfstvakantie in. Afgelopen maandag had het team een studiedag en
waren de kinderen nog een dagje vrij. We hopen dat iedereen genoten heeft van een goede en
ontspannen herfstvakantie. Er komt nu een leuke en gezellige, maar ook drukke tijd aan met
veel activiteiten en feesten. Met als aftrap Sint Maarten volgende week zondag.

Bericht van Rots en Water
Rots en Water
Afgelopen dinsdagavond hadden we een inspirerende ouderavond onder leiding van Rots en
Watertrainer Nick van Deudekom.
Samen met zo'n 25 enthousiaste ouders hebben we verschillende Rots en
Water spellen gedaan en Rots en Watergesprekken gevoerd.
In de bijlage vindt u de uitleg van een Rots en Water spel. Misschien leuk
voor thuis!
De Rots en Water stuurgroep

Bericht van het luizenpluisteam
De luizenmoeder, maar dan anders
Al jaren wordt er op vastgestelde tijden, meestal na een vakantie een woensdagochtend, een
grote luizencheck gedaan. Alle aanwezige kinderen worden nagekeken en als er iets gevonden
wordt krijgt het desbetreffende kind een brief mee naar huis.
Helaas is het luizenteam inmiddels een beetje uitgedund: werk, kinderen naar de middelbare...
kortom, er zijn een paar extra ogen en handen nodig!
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Voorheen gingen we met 6 of 7 man de klas in en deden we alle klassen op een ochtend.
Dan kijk je bijna scheel, heb je een zere rug van het bukken en overal jeuk kan ik je vertellen ;-)
Na overleg met diverse docenten en Baile is er besloten een iets ander systeem in te voeren.
We willen met een klein groepje van 2, 3 of 4 ouders de controle per klas
gaan doen. Deze ouders doen 1 klas, bij voorkeur de klas waar een eigen
kind in zit (het is heel leuk om even in de habitat van je kind te zijn onder
schooltijd). De controle zal zo’n 10 tot 15 minuten duren en dat is het.
Voor nieuwe ouders zal er een klein instructiemoment zijn.
Nu staat in principe de eerste woensdag om 08:30 uur na de vakantie als
pluismoment, maar in overleg met de docent kan er een eigen moment
(dag & tijd) worden afgesproken. We like to flex!
Vele handen maken licht werk en een luisvrije school is een fijne school, dus lijkt het je wat om
te komen helpen, neem dan alsjeblieft contact met mij op.
Ik ben redelijk goed bereikbaar per mail, ook voor vragen of suggesties, en sta vaak na
schooltijd bij het hek.
Franciska
moeder van Pip uit de bovenbouw
13entvelzen@gmail.com

Nieuws uit de Middenbouw:
Koo-les Prehistorie
De middenbouw heeft een les gehad over de eerste boeren in Nederland: Het
trechterbekervolk. Joep heeft een hunebed gebouwd van stenen en takken, en Siem en Mara
hebben mooie aantekeningen gemaakt tijdens de les.
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Nieuws uit de Onderbouw:
Herfstfeest
Op het moment van verschijnen van deze Berichten is de herfstvakantie alweer een week voorbij en hebben we ons herfstfeest
daarvoor gevierd. De kinderen waren prachtig verkleed in het
teken van de herfst. Eén van de hoogtepunten van het
herfstfeest is het bezoek aan zorgcentrum “de Keern” in
Landsmeer.
De bewoners kijken er altijd erg naar uit en ook onze kinderen
genieten van alle aandacht die ze krijgen. Alle liedjes worden
gezongen waarbij de klassieker “op een grote paddestoel” altijd
enthousiast wordt meegezongen door de aanwezige bewoners.
Van jong tot oud, iedereen kent dit lied!
“Veel te kort” verzuchtte één van de bewoners, nadat we ons
hele repertoire al twee keer hadden gezongen.
Terug op school hebben de kinderen lekker van het meegebrachte fruit gegeten en aan het
einde van de ochtend ook nog een ware paddenstoel van mozzarella en tomaat opgesmikkeld.
We bedanken graag alle hulpouders die al het fruit gesneden hebben en de lunch voor ons
hebben klaargemaakt!
Sint Maarten
Nog even en dan is het alweer 11 november... Na de herfst-vakantie zijn we begonnen met het
oefenen van de verschillende liedjes en beginnen we met het maken maken van de lampions.
Voor het in elkaar zetten van de lampions kunnen we nog ouder-hulp gebruiken.
KOO
Inmiddels staat de slak centraal in de drie klassen. Dit weekdier spreekt erg tot de verbeelding;
de huisjesslak heeft altijd zijn huis bij zich en kan zich zelfs op het raam voortbewegen, kom
daar maar eens om als mens! De kinderen kunnen in de klas verschillende verwerkingen doen.

Montessorischool Landsmeer Burgemeester Postweg 88 1121 JC Landsmeer
020 – 482 33 53 http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
3/3

