BERICHTEN 6

30 november 2018

Kalender:
Maandag 3

Dinsdag 4

Woensdag 5

Donderdag 6

Vrijdag 7

Donderdag 13

Vrijdag 14

Sint op bezoek
8.30-12.00 uur

Maandag 10

Dinsdag 11

Woensdag 12

Oudergesprek IBB 8
voorlopig advies

Oudergesprek IBB 8
voorlopig advies

Kerststafette
Oudergesprek GBB
en HBB 8
voorlopig advies

Berichten 7

Nieuws van de directie:
Al bijna twee weken geleden is Sinterklaas aangekomen in Landsmeer. De school is al prachtig
versierd, maar de kinderen zijn nog volop aan het knutselen om er voor te zorgen dat de school
nog mooier wordt, want we hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook dit jaar weer op bezoek komt.
Ook wordt er veel gezongen; nieuwe liedjes en oude liedjes aangepast aan de huidige tijd.
In de bovenbouwklassen zijn lootjes getrokken. Een spannend moment: wie trek jezelf en wie
trekt jou? En lukt het iedereen om dit voor zich te houden….
Vanmiddag hebben de kinderen in de onder- en middenbouw op school hun schoen gezet. Dit
weekend wachten ze in spanning of er maandag iets in zal zitten.
Voorleeswedstrijd
In de afgelopen 25 jaar hebben duizenden scholen mee-gedaan aan de Nationale
voorleeswedstrijd. Ook onze school heeft al vele keren meegedaan. Kinderen leren veel van
elkaar tijdens de voorleeswedstrijd.
Het wedstrijdelement blijkt voor de kinderen heel aansprekend. De plezierige spanning én het
enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk. Ook dit schooljaar
mochten alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 die het wilden, meedoen aan de
voorleeswedstrijd in hun eigen klas. Uit een zelfgekozen boek mochten ze een stukje voorlezen
aan hun klasgenoten.
Uit elke midden- en bovenbouwgroep is een winnaar naar voren gekomen.
Zij mochten vanmiddag nóg een keer voorlezen, maar nu voor alle kinderen van groep 5 tot en
met 8 en voor een heuse jury. In de jury zaten drie bovenbouwers die tweede zijn geworden in
hun groep, Renée (de moeder van Casey en schrijfster) en Rob (voorleesopa en oud directeur
van onze school). De laatstgenoemde mocht echter niet meestemmen omdat zijn kleindochter
Iris ook in de finale zat. Alle finalisten deden supergoed hun best en ze kregen dus ook een
daverend applaus! Nadat alle stukjes waren voorgelezen, heeft de jury zich teruggetrokken om
de punten te tellen. Tijdens deze pauze werd er gemusiceerd en een gedicht voorgedragen.
Het was een spannende finale, maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn en dit jaar is
dat is Iris geworden. Zij mag nu meedoen met de regionale voorleeswedstijd.
Wij wensen haar natuurlijk waanzinnig veel succes!

Montessorischool Landsmeer Burgemeester Postweg 88 1121 JC Landsmeer
020 – 482 33 53 http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
1/3

Personeel
In de vorige Berichten liet ik u al weten dat wij er alles aan doen om alle groepen bemand te
krijgen. Via uitzendbureau Maandag hebben wij tot de kerstvakantie een invaller voor de
vrijdag in IBB kunnen regelen. De echte griepepidemie is nog niet begonnen, maar helaas
hebben wij wel de eerste zieke leerkrachten al gehad. Gelukkig kon Grada, oud-leerkracht
afgelopen maandag een dag invallen in de middenbouw. Dinsdag heeft Sylvia, middenbouwleerkracht, een dag extra gedraaid. Donderdag hebben we in de bovenbouw een invaller via
Flexleerkracht kunnen inhuren. Op deze manier konden we voorkomen dat er groepen naar
huis moesten worden gestuurd.

Nieuws uit de Middenbouw:
In de middenbouw zijn wij druk bezig om de klassen mooi te versieren. Er worden pakjes
ingepakt, stoomboten gemaakt en pietjes geknutseld.
Het is een gezellige boel en wij hopen allemaal dat Sint bij ons op bezoek komt....

Ingezonden berichten:
BSO Kids
Per 18 februari 2019 opent Kids een buitenschoolse opvang in de Wagemakerschool.
BSO Kids Wagemaker zal een sportief karakter hebben. De BSO is vijf dagen in de week
geopend van 7.00 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 18.30 uur. Daarnaast zijn wij in vakanties hele
dagen geopend.
In de week van 18 februari (voorjaarsvakantie) gaat BSO Kids Wagenmaker van start. Wilt u
meer informatie of uw kind al aanmelden? Bel ons gerust.
U kunt ons bereiken op 0299-46 10 11.
Kerstvakantie in het Zaantheater: zes heerlijke voorstellingen met leuke extra
activiteiten in een prachtig versierd theater
Zondag 23 december – 13.30 & 15.00 uur – laatste kaarten De Toren van Geluid –
Agent & Boef (3 t/m 7 jaar) De Toren van Geluid maakt er een voorstelling vol slapstick,
strakke timing, cartooneske beelden en meeslepende muziek van. Na afloop kun je
Politiehond aaien of met Agent nakletsen. En wie durft er met Boef op de foto? Kaarten:
€ 10 / t/m 21 jaar: € 7,50
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Zaterdag 29 december – 19.30 uur De Brief voor de Koning – de musical (8- 88 jaar) ) Yoeri moet
van z’n moeder naar de bibliotheek. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Dan opent hij een boek, De
Brief voor de Koning van Tonke Dragt. En plotseling springen uit de bladzijden ridders, kastelen,
jonkvrouwen, gemene spionnen en raadselachtige kluizenaars. Deze musical is een ode aan één van de
allerbeste kinderboeken aller tijden Kaarten vanaf € 8,75 (+ € 3,50 voor drankje & garderobe)
Zondag 30 december – 15.00 uur – AANBIEDING Theater Gnaffel – Het Bos
Draaft Door (6+) Presentator Twan nodigt in zijn populaire talkshow Het Bos
Draaft Door elke dag een aantal prominente dieren uit. Samen zoeken ze naar
oplossingen voor hedendaagse problemen. Vlijmscherpe grappen maken
vliegensvlug plaats voor poëzie, beeldende pareltjes uit het wonderlijke dierenrijk
en het vaak onzichtbare rijk van de fantasie. Ouders én kinderen mogen o.v.v.
promotiecode: POGnaffel voor € 7,50.
Zondag 30 december – 15.30 uur Het Zwanenmeer - Ballet van de
Staatsopera van Tatarstan Traditiegetrouw is er in de Kerstvakantie een
prachtig klassiek te zien in het Zaantheater,dit jaar Het Zwanenmeer. Het
beroemde liefdesverhaal van prins Siegfried en Odette, die door een boze
tovenaar in een zwaan is veranderd. De prachtige muziek van Tsjaikovski
wordt uitgevoerd door een live-orkest. Een betoverend sprookje voor de
hele familie! Kaarten vanaf € 17,50* (+ € 3,50 voor drankje & garderobe)
Vrijdag 4 januari – 15.00 uur – laatste kaarten Het Houten Huis – Muziek van beneden (5 – 105
jaar) Muziek van Beneden is een familievoorstelling vol humor, beeldende poëzie en meeslepende live
muziek, bedoeld voor iedereen die buren heeft. Kaarten: € 10 / t/m 21 jaar: € 7,50
Zondag 6 januari – 13.30 en 16.00 uur Woezel & Pip en de Tijdmachine (vanaf 2 jaar) Na de
hitvoorstelling Op zoek naar de Sloddervos! beleven Woezel en Pip opnieuw een groot avontuur in hun
vijfde familievoorstelling Woezel & Pip en de Tijdmachine. Een fantastische theaterervaring voor alle
vriendjes van Woezel en Pip. Kaarten vanaf 8,25 (+ € 3,50 voor drankje & garderobe)

Meer informatie en kaarten bestellen: www.zaantheater.nl

Kopij voor berichten 7 voor 13 december sturen naar de administratie:
berichten.montessorischool@kpnmail.nl
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