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BERICHTEN 7                                          14 december 2018 

 

Kalender: 

        
       Bijlage: Kerstbrief 2018 

Nieuws van de directie: 
 
Bij het schrijven van de vorige Berichten, zaten we ons nog vol spanning af te vragen of 
Sinterklaas en zijn Pieten ook dit schooljaar op onze Montessorischool langs zouden komen. 
Inmiddels hebben we een fantastisch feest achter de rug! Het leek er even op dat de goede 
oude man er toch niet was, maar hij bleek extra vroeg aangekomen te zijn en was even een 
uiltje aan het knappen in de lerarenkamer. Opluchting bij de kinderen toen hij eindelijk achter 
het raam verscheen! 
 
Sinterklaas had nog maar amper zijn hielen gelicht of de school was alweer omgetoverd tot 
een prachtig kerstsprookje! Dank aan de OR en alle ouders die hieraan hebben meegewerkt! 
Afgelopen woensdag hadden we de Kerstafette.  
Er waren negen verschillende  knutselactiviteiten georganiseerd. De kinderen hadden zich 
eerder deze week allemaal voor twee activiteiten ingeschreven. Woensdag gingen ze twee 
keer veertig minuten aan de knutselactiviteit werken waar ze zich voor hadden ingeschreven. 
Alle groepen waren tijdens de Kerstafette gemixt. De kinderen hielpen elkaar en er werd veel 
samengewerkt. De allerjongsten werden aan het handje genomen door een bovenbouwer.  
De zorgzaamheid is ontroerend. Wederom was de Kerstafette zeer succesvol! 
 
Volgende week woensdag gaan we met z’n allen zingen in de kerk Het Kruispunt. Het is altijd 
erg leuk om met elkaar te zingen en de kerk heeft een mooie akoestiek en geeft natuurlijk 
enorm veel sfeer. Door afwezigheid van onze muziekleerkracht, Christiaan, en omdat Anneke, 
de blokfluitjuf, aangegeven had dit schooljaar geen orkest te kunnen begeleiden, is er dit 
schooljaar helaas geen Montessori-orkest.  We hopen dat het orkest er volgend jaar wel weer 
is. Woensdagavond houden we ons kerstdiner. Dit is al jaren een hoogtepunt in het jaar!  

 
 
 

Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19  Donderdag 20 Vrijdag 21 
  Kerstdiner 

17.00-19.00 uur 
 Studiedag 2 

Kinderen vrij 

Maandag 24 Dinsdag 25 Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 
Kerstvakantie tot en met 7 januari  

Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 
Weer naar school    Berichten 8 
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Nationale Vrijwilligersdag  
Vrijdag 7 december was het nationale vrijwilligersdag. Het is voor ons ondoenlijk om alle 
vrijwilligers individueel in het zonnetje te zetten, maar wij willen via deze weg wel graag alle 
mensen die ons op vrijwillige basis helpen, bedanken! Zonder jullie steun kan de school niet 
draaien zoals hij draait!  

 
Personeel 
Deze week waren er heel veel zieken! Maandag was het direct bingo: de één na de ander belde 
mij ’s morgens vroeg op om te zeggen dat ze ziek waren. Alle bovenbouwleerkrachten en de 
leerkracht Engels waren ziek. Britta, onze Amerikaanse stagiaire, was maandag nog op school, 
maar vertrok om half drie ook ziek naar huis. Ongelooflijk blij waren we dat Lukida ons heel 
snel drie leerkrachten kon leveren. Lukida is een “All Profit” organisatie (http://lukida.nl/all-
profit/) die creatieve invalleerkrachten levert. Het was even heel spannend, maar met de inzet 
van Lukida en Grada, die vandaag voor een middenbouwgroep kwam invallen, hebben we 
gelukkig wederom geen groepen naar huis hoeven sturen. 
 
Nog even en dan gaat onze gymleerkracht Ramona met zwangerschapsverlof. We hebben een 
goede gymleerkracht gevonden die haar gaat vervangen.  
Zij heet Sanne Koeman. Ze vindt het erg leuk dat ze bij ons mag invallen. Sanne is een ervaren 
invalleerkracht. Zij is naast gymleer-kracht, ook snowboard- en surflesinstructeur. Om de 
verschillende banen te kunnen uitoefenen, woont ze afwisselend in Nederland en Oostenrijk.  
 
Vorige week is Rosaly even langsgeweest in haar groep om de kinderen dag te zeggen. De 
kinderen waren heel blij haar te zien. Na de kerstvakantie hopen wij haar weer steeds vaker op 
school te zien. Voorlopig zal Ingeborg naast Annelies groep AOB draaien. 
 
Marloes heeft laten weten dat zij voorlopig vier dagen wil blijven werken. Via uitzendbureau 
Onderwijspost hebben we Jessie Breugem gevonden. Jessie is onderwijsassistent en zal in 
februari starten met de PABO. De afgelopen maanden heeft ze zelfstandig als leerkracht 
verschillende montessorigroepen gedraaid. Jessie zal één dag in de week samen met Marloes 
in groep BOB staan. Op vrijdag gaat zij de groep alleen draaien. 
 
Voor groep IBB staat al sinds de zomervakantie een vacature voor twee dagen naast Alexandra. 
Het lukte ons niet om hiervoor een leerkracht te vinden. Gelukkig gaf Nelleke, die bij ons op 
school Extra Ondersteuning geeft, aan dat zij tot de kerstvakantie deze twee dagen in groep 
IBB wilde werken. Alexandra viel echter halverwege november volledig uit, waardoor we 
opeens nog drie dagen een leerkracht nodig hadden voor deze groep. Nelleke heeft toen direct 
gezegd dat zij tot de kerstvakantie er nog twee dagen bij zou pakken. Wij waren natuurlijk 
ontzettend blij dat Nelleke dit voor de kinderen en de school wilde doen. De laatste schooldag 
van de week kon opgevangen worden met een externe leerkracht via uitzendbureau Maandag.  
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Vorige week gaf Nelleke aan dat zij haar invalwerkzaamheden na de kerstvakantie niet voort 
wil zetten. Vier dagen per week voor de klas staan met alle taken die daarbij horen geeft te 
veel druk op haar gezin. Dit betekende dus dat we na de kerstvakantie fulltime een bovenbouw 
leerkracht nodig hebben. Met Alexandra gaat het gelukkig weer een stuk beter en zij zal na de 
kerstvakantie weer groepsgebonden taken opgaan pakken, maar zij gaat zeker de groep nu nog 
niet alleen draaien. We moesten dus alles op alles zetten om zo snel mogelijk een leerkracht te 
vinden. Naast het plaatsen van een advertentie, voer ik regelmatig gesprekken met het bestuur 
van Espritscholen en is de afdeling personeelszaken nauw betrokken. Daarnaast zijn er ook 
gesprekken met zij-instromers en uitzendbureaus. De onzekerheid wie er voor de groep van je 
kind staat, geeft ook bij ouders vanzelfsprekend enorme onrust. Daarom is er besloten om 
afgelopen woensdag een ingelaste klassenavond voor de ouders van de betreffende groep te 
houden. Het was een fijne en positieve avond. Er werd goed meegedacht en meegeholpen 
naar het zoeken van oplossingen. Diezelfde middag had ik een gesprek met Nelleke gehad 
waarin ze liet weten de groep wel te willen draaien als ze de mogelijkheid heeft om om 09.00 
uur te starten en uiterlijk 14.15 / 14.30 uur weg te kunnen. Toen duidelijk werd dat Nelleke 
hiertoe bereid is, gaf dit ook bij de ouders een positief gevoel. We zijn nu aan het puzzelen hoe 
we het eerste halfuur en het laatste stukje van de middag zouden kunnen opvangen. 
Daarnaast zijn we met verschillende keuzemogelijkheden bezig om de vrijdag in te vullen.  

Het is dus nog even puzzelen en we moeten hier en daar concessies doen, maar het ziet er 
naar uit dat het lukt om ook na de kerstvakantie alle groepen bemenst te krijgen!  

 

Het team van de Montessorischool Landsmeer wenst iedereen 
een heel fijne kerstvakantie en een fantastisch 2019 toe! 

 
 

Nieuws Middenbouw:  
Les over de Makey-makey 
 

Hulp gevraagd na afloop 
kerstdiner: 
We kunnen ouders gebruiken 
die willen helpen met het 
opruimen van de school na 
het kerstdiner. Mocht u een 
handje toe willen steken, bent 
na 19.00 uur meer dan 
welkom! 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 
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Kerst bij Jonge Kracht 
Aanmeldformulieren voor de Kerstdisco vindt u op de tafel bij de hoofdingang. 
 

 
 

 
 
Kopij voor berichten 8 voor 11 januari sturen naar de administratie: 
berichten.montessorischool@kpnmail.nl 
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