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BERICHTEN 5                                            16 november 2018 

 

Kalender: 

 
Nieuws van de directie: 
Zondag vierden we een ietwat verregend Sint Maarten. Bij sommige kinderen deed alleen het 
lichtje het op een gegeven moment nog omdat de lampion het vele water niet kon hebben. 
Maar de regen mocht de pret niet drukken! Bij mij thuis kwamen misschien iets minder 
kinderen, maar toch nog zo’n 130 aan de deur! 
 
Inmiddels ligt dit feest alweer een aantal dagen achter ons en bereiden wij ons voor op de 
aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. De opwinding gonst door de school! November en 
december zijn echte feestmaanden. Daarnaast wordt er echter ook nog gewoon hard gewerkt, 
door de kinderen, door de leerkrachten en ook door de ouderraad die voor en tijdens de 
feesten op de achtergrond een enorme bijdrage levert!  
 
Personeel 
Hoewel we alle groepen vanaf de zomervakantie, op een enkele dag na, van een leerkracht 
hebben kunnen voorzien, is de nood rondom het leerkrachtentekort ook bij ons op school nog 
steeds hoog. Vanaf de zomervakantie hebben we vacatures openstaan die we met kunst- en 
vliegwerk tijdelijk opgevuld hebben. Het aantal sollicitanten is minimaal en vooralsnog hebben 
de sollicitatiegesprekken niks concreets opgeleverd. Het zittende personeel werkt keihard om 
de eindjes aan elkaar te knopen en om ervoor te zorgen dat de Montessorischool Landsmeer 
een leuke, fijne en goede school is waarbij alle kinderen met plezier naar school gaan.  
 
Astrid heeft vanaf half februari één dag per week extra gewerkt in groep HBB. Zij heeft echter 
aangegeven dat zij wil stoppen met deze extra dag in de bovenbouw. Zij wil zich weer volledig 
gaan richten op haar onderbouwgroep en de andere taken die zij heeft. Irene wil gelukkig tot 
de kerstvakantie, op een paar dagen na, fulltime in haar klas werken. Op de dagen die zij niet 
werkt zal Tess, die ook meer gaat werken, in groep HBB staan. 
 
Begin van de week heeft Alexandra zich bij mij ziek gemeld. Het ziet er naar uit dat zij langere 
tijd afwezig zal zijn. Gelukkig heeft Nelleke, die sinds de zomervakantie tijdelijk bij ons invalt,  
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aangegeven dat zij voorlopig vier dagen wil gaan werken om op deze manier de continuïteit in 
de groep te kunnen waarborgen. Vanaf volgende week zal er op vrijdag een leerkracht via 
uitzendbureau Maandag in de groep staan.  
 
Het vinden van een nieuwe duo collega naast Marloes is nog niet gelukt. Daarom heeft 
Marloes besloten ook tijdelijk vier dagen te gaan werken, wat natuurlijk ontzettend fijn is voor 
de kinderen van haar groep. De vijfde dag zou door verschillende leerkrachten ingevuld 
worden. Dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk. Michelle heeft daarom besloten ook een dag 
extra te gaan werken.   
 
Rosaly is helaas nog niet hersteld. Het is erg fijn dat onze nieuwe collega Annelies zo snel alles 
opgepakt heeft alsof ze al jaren die klas draait. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch dat onze 
oud-collega Ingeborg al maanden drie dagen per week in groep AOB invalt. 
 
Kortom, met z’n allen zorgen we ervoor dat de tent draaiende blijft. Ik ben enorm trots op de 
inzet van mijn team! Ondertussen probeer ik er vanzelfsprekend voor te waken dat mijn 
collega’s niet over hun grenzen gaan. Ze hebben allemaal hart voor de school en “hun 
kinderen”, maar het zijn ook gewoon mensen met een gezin en een privéleven.  Zeer blij zijn 
we dat er veel ouders zijn die hun waardering laten blijken en ons af en toe een hart onder de 
riem steken. Er worden leerkrachten verwend met een kaartje, bloemen en zelfs een dinerbon! 
Dit is echt hartverwarmend!  
Ik wil alle ouders die ons zo steunen, namens het hele team, hartelijk danken! Jullie steun 
betekent heel veel voor ons! 
 

Mededeling administratie 
Ouderbijdrage 
De incasso van de 1e termijn ouderbijdrage zal op 30 november plaatsvinden. De andere 3 
termijnen zullen eind december, eind februari en eind april worden afgeschreven. 
 
TSO 
De bedragen voor de 1e termijn van de TSO zullen worden afgeschreven op 7 december. 
U ontvangt hier binnenkort een factuur voor per post.  
De 2e termijn zal eind maart worden geïnd, hiervoor ontvangt u tegen die tijd een 2e factuur.  
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Sint Maarten 
De afgelopen periode hebben de kinderen mooie lampions gemaakt en hebben ze zowel 
traditionele als eigentijdse Sint Maartenliedjes geleerd. De vrijdag voor het Sint Maartenfeest 
zijn de onderbouwkinderen in een grote optocht door de school gegaan, terwijl ze Sint 
Maartenliedjes zongen. Alle kinderen kregen een doosje rozijnen. 
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Sinterklaas 
Het is bijna zover! Morgen komt Sinterklaas aan 
in Zaandijk en brengt hij ook een bezoek aan 
Landsmeer. De Sinterklaastijd is een gezellige, 
maar soms ook heftige periode, die kleuters 
heel intens beleven. Je ziet de Sint en de Pieten 
werkelijk overal: in tijdschriften, in de winkels 
en op televisie. Dit is in de eerste plaats vooral 
heel leuk, maar daarnaast is ook enige 
voorzichtigheid en soms beperking in al dit 
aanbod van belang. Voor sommige kinderen is 
de spanning erg groot, terwijl anderen daar 
minder last van hebben. Het is dus vooral zaak om goed naar je eigen kind te kijken en daarop 

te anticiperen.  
Op school proberen we in deze periode zoveel 
mogelijk de rust in de klassen te bewaren. 
Natuurlijk hebben we een Sinthoek, waar de 
kinderen vol overgave Sint en Piet kunnen 
spelen. Tevens hebben we een bouwhoek, waar 
het pietenhuis of de stal van Amerigo gebouwd 
kan worden. Ook liggen er in de klas veel 

verschillende Sinterklaaswerkjes, maken 
we Sinterklaasknutselwerkjes, zingen we 
Sinterklaasliedjes en lezen we Sinter-
klaasboeken voor, maar bovenal zorgen 
we voor een gezellige en ontspannen 
Sinterklaastijd!  
 
Ouderhulp 
In de komende drukke Sint- en kerstperiode is altijd veel ouderhulp nodig, bijvoorbeeld bij het 
knutselen. Op het prikbord van het onderbouwplein hangt een intekenlijst voor de komende 
weken. Ook met een uurtje hulp zijn wij erg blij! Het is een gezellige tijd en de kinderen vinden 
het bovendien altijd heel leuk als hun vader of moeder komt helpen. Natuurlijk zijn ook opa’s 
en oma’s van harte welkom. 
 
Project 
We zijn voor een project in januari nog op zoek naar twee leuke koffertjes. Kan iemand ons 
hieraan helpen? 
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Middenbouw: 
 

    

vulkaan  
een vulkan ok als eerst hoe werkt een 
vulkaan nauw kijk? 
1 de vorm als twee platen wrijven dan 
gaan ze omhoog  
(heel hoog of heel laag)  
2 hoe komt de lava omhoog en hoe waar 
komt het vandaan? lava komt omhoog 
door de warmte of als er een opening 
ontstaat het lava komt uit het magma 
kameren als de kamer bezig is komt het lava 

3 verhaal ooit was er een vulkaan hij 
zong totdat hij zijn liefde vond maar het 
lukte nooit hij wert klijner en klijner en 
toen was hij onder de ocean en hij 
hoorde iemand zijn liedje zingen en toen 
groeide hij weer en vond ze liefde en ze 
leefde lang en gelukkig  

het eind (door Tyler) 
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dit is het verhaal van de 
vulkaan.   
de vulkaan is een soort  berg  
als de vulkaan wakker wordt 
komt er dus lava uit hij kan ook 
slapen.  
dan lijkt het dus op een berg.  
je kan er dus gewoon op lopen. 
hier zie je een slaapen den  
vulkaan.er zijn ook onder 
water vulkaane als se uit barste en je onder water bent is dat zwart .  een vulkaan 
komt door aardt platen die tegen elkaar botsen .  in de vulkaan komen zij gangen. 
op de vulkaan zit een krater  een  krater is een vuur  
spuuwent kuiltje (door Elin) 
 

 
het verhaal gaat  over de vulkaan  
 

de aardplaten koomen tegen elkaar aan zo onstaat het dus en in deze landen site 
de vulka in italien ijsland indorneezje (door Thijs) 
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Oproep schoolband: 
Zanger/zangeres gezocht!  

De montessorischool Landsmeer kent een aantal 
mooie en leuke tradities, zoals het jaarlijkse 
Zomerfeest. Sinds jaar en dag wordt het 
Zomerfeest muzikaal omlijst door een gezellige 
band, geformeerd door ouders. De huidige band 
speelt al sinds 2013 samen en is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen voor het 
Zomerfeest 2019.  
Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar een 
enthousiaste zanger of zangeres.  
Enige zangervaring is gewenst, maar plezier in 
muziek maken is een must! Lijkt je dat wat en 

heb je zin om te zingen? Bel, app of mail ons, of spreek een van ons aan op school. 
 

Mario Verlaat (Gib, DMB / Famke, IBB)                          marioverlaat@gmail.com  0617 388 204  
Paul Dreckmeier (Jathan, HBB/Linde, FMB)                   eldrecko@gmail.com  0621 296 129 
 
 

Taartenbakwedstijd groep 7 en 8: → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor berichten 6 voor 29 november 
sturen naar de administratie: 
berichten.montessorischool@kpnmail.nl 
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