
 
 
 

  
 

Montessorischool Landsmeer      Burgemeester Postweg 88      1121 JC      Landsmeer 
 020 – 482 33 53      http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/   
     
 1/7  

BERICHTEN 8                                                  11 januari 2019

 

Kalender: 

 

Bijlagen: Flyers Zaantheater 

 

Nieuws van de directie: 
Dit zijn de eerste Berichten in het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen een heel fijne vakantie 
heeft gehad. Wij hebben in ieder geval genoten van alle feestweken, maar het is ook altijd 
weer heerlijk om in januari “gewoon” te werken! Als je nu een rondje door de klassen maakt, 
voel je de rust en zie je kinderen in een diepe concentratie hard aan het werk.  
 

In deze eerste Berichten van het nieuwe jaar vragen wij wederom aandacht voor de verkeers-
veiligheid rondom school. In de afgelopen week hebben we helaas moeten constateren dat het 

niet op de juiste plek parkeren van de auto ook in 2019 
gebeurt. Gelukkig zijn er heel veel ouders die hun kinderen 
lopend of op de fiets brengen of hun auto wel in de buurt 
op een echte parkeerplaats zetten. Laten we allemaal als 
goede voornemen voor 2019 de verkeersregels in acht 
nemen. Op en naast de stoep aan de overzijde van de 
school mag niet geparkeerd worden, hier geldt zelfs een 
stopverbod. De kiss & ride strook is alleen bedoeld voor 
het afzetten of ophalen van uw kind. Er mag ook hier dus 
niet geparkeerd worden, óók niet om 13.00 of 15.00 uur.  
Aangezien een veilige verkeersomgeving belangrijk is voor 
alle kinderen, hopen wij dat iedereen meewerkt om 
hiervoor te zorgen! 

 

Mediagebruik 
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. Het is daarom ook belangrijk dat u als ouder regelmatig gesprekken voert met uw 
kind over bijvoorbeeld het sturen van WhatsApp berichten, het posten van dingen op  
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Instagram of Snapchat en andere vormen van social media. Ouders zijn verantwoordelijk voor 
het in de gaten houden van het gebruik van internet van hun kinderen. 
 
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. 
 
Personeel 
Het nieuwe schooljaar is fris gestart, maar helaas niet zonder zieken. In één middenbouwgroep 
hebben we deze week al twee dagen invallers gehad. Geen fijne start de eerste week na de 
kerstvakantie, maar we waren wel heel blij dat we beide dagen iemand voor de groep konden 
krijgen.  
 

Jessie is de week met veel enthousiasme gestart! Ook Sanne is met veel plezier begonnen. Zij 
geeft de gymlessen nu Ramona bijna met zwangerschapsverlof gaat.  
 

Voor groep IBB hebben we vlak voor de kerstvakantie het rooster rond kunnen maken.  
Nelleke blijft voorlopig de eindverantwoordelijke voor de groep. Zij zal op maandag, dinsdag en 
donderdag in de groep staan. Op woensdag is zij wel op school aanwezig, maar vervult zij haar 
taken als Extra Ondersteuner. Tess, middenbouwleerkracht in FMB en bovenbouwleerkracht in 
HBB, zal op woensdag de groep draaien. Op vrijdag zal Loeki Bakker in groep IBB staan. Loeki 
heeft al een aantal keer bij ons ingevallen. Zij is een ervaren Montessori bovenbouwleerkracht. 
Alexandra zal rustig aan weer groepsgebonden taken op gaan pakken. 
 

Door het nijpende tekort zijn we soms genoodzaakt een onderwijsassistent voor de groep te 
zetten. Een onderwijsassistent is echter geen leerkracht en daarmee dus ook niet bevoegd om 
volledig zelfstandig een groep te draaien. Wanneer er een onderwijsassistent voor de groep 
staat, zal zij (of hij) dus ook nooit de eindverantwoordelijkheid over die groep hebben. De 
klassendeuren van die groep en de naast- en tegenoverliggende groepen zal op die dag ook 
open staan opdat er altijd een directe verbinding is met de andere groepen. Hierdoor is er 
continue een bevoegd leerkracht zeer vlakbij. Vanzelfsprekend zijn onze intern begeleider 
Laura en ik, directeur van de school er als dat nodig zou blijken te zijn.  
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Vrijwilliger gezocht 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor maandagen van 09.00 uur tot 15.00 uur. Vindt u het 
leuk of kent u iemand die het leuk zou vinden om de telefoon op te nemen, thee rond te 
brengen en andere hand- en spandiensten te verrichten, stuur dan een mail naar Baile van der 
Plas, b.vanderplas@msl.espritscholen.nl,  of neem telefonisch contact op telefoonnummer 
020-4823353.  
 

Nieuws uit de Middenbouw: 

lk heb in de vakantie kerst gevierd 1   
ik heb een hut gebaut 2 

 met kerstbomen   
ik ging Gamen 3          
ik heb geklust  4  
ik heb vuurwerk afgestoken 

vooral rotjes      5 

opa en oma kwamen  
bij ons thuis    6 

ik ging naar het zwembad7  
Kees 

 june.s verkantie vover june.s verkantie het was heel 

heet wel 20.c de eerste dag gingen we savons  naar 

bren en deev ze heben een nieuwe hond en die heet 

Saksie en die springt  heel hoog wel een meter of 2 . 

june 
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Nieuws uit de Onderbouw: 
Kersttijd 
We hebben genoten van een mooie en gezellige kerstperiode. Er zijn verschillende 
knutselwerkjes door de kinderen gemaakt, de school was prachtig versierd en als afsluiting 
hadden we een sfeervol kerstdiner met allerlei heerlijke hapjes!  Wij willen nog even alle 
hulpouders bedanken voor hun bijdrage en inzet, want zonder deze ouderhulp lukt het nooit 
om alles op een dergelijke succesvolle wijze voor elkaar te krijgen!  
Na de kerstvakantie konden we maandag dan alle kinderen weer verwelkomen op school. De 
afgelopen week is er ook een aantal nieuwe kinderen gestart, we wensen hen een hele fijne 
tijd en hopen dat ze zich snel thuis voelen op school.  
 

Een nieuw jaar 
Een nieuw jaar is begonnen, 2019 alweer. 
Op school besteden we hier uiteraard aandacht aan en de jaarkalender die in alle klassen in het 
midden of aan de muur hangt, maakt de tijd voor onze kleuters meer inzichtelijk. We zitten nu 
in het blauwe gedeelte, de kleur van de winter. Ieder seizoen heeft een eigen kleur en de 
kinderen kunnen zien dat er vier seizoenen in een jaar zijn. Aan de kaartjes met de dagen van 
de week kun je zien in welk deel van het jaar we zitten en of er binnenkort nog een speciale 
gebeurtenis op het programma staat. Zo hebben we kaartjes met afbeeldingen van de feesten, 
maar ook kaartjes die het begin van een nieuw seizoen aangeven of laten zien dat we naar 
Artis gaan. En, voor kleuters misschien wel het allerbelangrijkste, je ziet ook wanneer je jarig 
bent! Bij de dag waarop je jarig bent, hangt namelijk je pasfoto (heeft je kind die nog niet, dan 
graag nog even een foto meebrengen en afgeven bij de leerkracht). 
Als je foto bijna aan de beurt is, kun je gaan aftellen. En dan ben je ineens morgen jarig, vervol-
gens vandaag en een dag later kun je vertellen dat je gisteren jarig was. Door de kalender met 
de seizoenen en de dagen van de week, door de verschillende specifieke werkjes die we in de 
klassen hebben en door gesprekjes krijgen de kinderen steeds meer inzicht in en besef van tijd.  
 

Tekenen over de vakantie 
Na de kerstvakantie praten we in de kring altijd met de onderbouwkinderen over hun vakantie. 
Vervolgens maken ze een tekening over het leukste, spannendste, gekste of bijzonderste wat 
ze in de vakantie hebben gedaan. Alle kunstwerken worden opgehangen op het prikbord in de 
klassen. Het is zeker de moeite waard om ze even te gaan bekijken! 
 

De werkperiode 
Na alle feesten op school en thuis vinden de meeste kinderen het ook weer heerlijk om 
“gewoon” aan het werk te gaan. Januari is dan ook een periode van rust. Veel kinderen storten 
zich met hernieuwde energie op alle werkjes in de klas. Vaak kiezen kinderen in deze tijd ook 
wat vaker nieuwe werkjes en/of vragen ze om een lesje. Sommige kinderen hebben zelfs al een 
heus plan van aanpak zodra ze binnenkomen en gaan dan meteen aan de slag.  
Om met de woorden van Montessori te spreken: “Handje, plantje/kleedje, werkje, rust!” 
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Op tijd beginnen 
De meeste kinderen komen altijd netjes op tijd maar we willen 
graag alle ouders en/of verzorgers vragen om ervoor te zorgen 
dat wij echt om 8.30 kunnen starten zonder ouders in de klas. 
 

Bewegingsonderwijs 
Dinsdag en donderdag hebben de kinderen in de onderbouw in 
principe bewegingsonderwijs in ons speellokaal. Op die dagen 
graag extra makkelijke kleding en kapsels. De kinderen gymmen 
in hun ondergoed en gymschoenen. 
 

Hartelijk bedankt Marga 
Nog niet zo lang geleden hebben we afscheid genomen van 
Marga. Uiteraard hebben wij haar verwend met cadeautjes en 
verrassingen. Marga had ook een verrassing voor ons. In de 
Kerstvakantie heeft Marga samen met haar dochter prachtige 
vloerstickers beves-tigd in de gang op de boven-verdieping bij de 
kantoren. Kinderen, groot en klein, maken er gretig gebruik van. 
Bedankt lieve Marga! Gelukkig heb je ons verteld dat hoewel je 
geniet van je pensioen je binnenkort ons op school komt helpen 
bij gezellige activiteiten. We kijken ernaar uit dat je komt. 
 

Bericht van de Schoolmaatschappelijk werker 
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten,  
 

Graag stel ik me voor als schoolmaatschappelijk werker.  
Ik ben Rosa van Hal, 34 jaar en werk bij Spirit Jeugd & Opvoedhulp.  
Ook dit schooljaar kunt u weer bij mij terecht wanneer er zorgen of vragen zijn over uw kind of 
leerling. Bijvoorbeeld over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Of over hoe het 
thuis gaat. We kijken dan samen wat er nodig is om het weer beter te laten gaan.  
  
Merkt u dat uw kind of leerling niet lekker in zijn vel zit, vaak boos of angstig is of moeite heeft 
om op een goede manier om te gaan met leeftijdsgenoten?  
Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de opvoeding, seksuele ontwikkeling, een scheidings-
situatie of is er veel strijd thuis? Schroom dan niet om contact met me op te nemen. De 
gesprekken zijn vertrouwelijk en ik deel geen informatie met school zonder overleg met u. 
Soms kan een eenmalig gesprek al voldoende zijn om weer de goede weg op te gaan!  
 
Ook voor een kind kan het helpend zijn om met mij in gesprek te gaan. Dit gaat altijd in overleg 
met de ouders.  
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Ik ben te bereiken op het nummer 06-52017541 of via email r.v.hal@spirit.nl. Dat kan 
rechtstreeks of via de intern begeleider. U kunt mij ook opzoeken op school, bijvoorbeeld 
tijdens een inloopspreekuur. Graag tot ziens! 
 

In deze Berichten ook weer een ‘Berichtje’ vanuit de MR. 
Begin van dit schooljaar hebben we ons, persoonlijk of via de leerkrachten, weer even opnieuw 
voorgesteld tijdens alle ouderavonden. We vinden het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar 
te zijn, we zijn er tenslotte om de stem van (kinderen en) ouders op school te vertegenwoor-
digen. 
 

Grootste aandachtspunten van de MR dit schooljaar zijn het binnenklimaat en de werkdruk/ 
het lerarentekort op school. Het laatste is een landelijk probleem waar wij, vanwege het 
Montessori onderwijs, zo mogelijk een nog grotere uitdaging hebben. Het aanbod is schaars en 
de lat moet uiteraard wel hoog blijven liggen. Gelukkig heeft de overheid dit jaar meer subsidie 
beschikbaar gesteld om het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. 
 

Het binnenklimaat baart ons al langere tijd grote zorgen. De luchtkwaliteit is onder de maat 
wat betekent dat zowel leerkrachten als leerlingen op school geen optimale werk-/ leerom-
standigheden ervaren. We zijn hierover al langere tijd in contact met Baile en hebben de 
afgelopen maanden de druk opgevoerd omdat de processen wat ons betreft te traag verlopen. 
Dit heeft overigens te maken met de impact van het probleem en de mogelijke oplossing. Ook 
de vele personele wisselingen afgelopen jaar bij Espritscholen, de koepel waar wij als school bij  
aangesloten zijn, heeft hierop invloed gehad. In december hebben we om de tafel gezeten met 
een afgevaardigde van Espritscholen, we hebben vertrouwen in haar betrokkenheid en inzet. 
De status m.b.t. het binnenklimaat is nu als volgt: 
 
 Sinds januari 2017 zijn er op verzoek van de MSL drie onderzoeken gedaan naar de luchtkwaliteit. 
 In alle drie de onderzoeken wordt bevestigd dat de klachten gegrond zijn en dat naar een 

structurele oplossing moet worden gezocht.  
 De kosten voor mogelijke oplossingen zijn hoog. Espritscholen legt de financiering van de gebouw-

aanpassingen neer bij gemeente Landsmeer.  
 De gesprekken met gemeente Landsmeer zijn najaar 2018 opgestart in een speciaal overleg voor 

huisvesting van scholen in Landsmeer. Ook daar is erkend dat het probleem ernstig is en een 
oplossing noodzakelijk. 

 Eind januari vindt het vervolggesprek met de gemeente plaats. Bij dit gesprek zijn zowel Baile als de 
afgevaardigde van Espritscholen aanwezig. Naar verwachting zal de gemeente ook zelf een 
onderzoek uit willen voeren voordat verdere stappen worden ondernomen. Vanuit de MR zien wij 
erop toe dat de vaart erin blijft en er daadwerkelijk naar concrete oplossingen wordt toegewerkt. 

 Om de tijd tot een structurele oplossing te overbruggen heeft de MR besloten dat leerkrachten in 
hun klas zelf actief moeten toezien op de luchtkwaliteit. We gaan hiervoor CO2-meters aanschaffen 
die aanslaan wanneer de luchtkwaliteit onvoldoende is zodat direct actie kan worden ondernomen 
(deur op een kier). 
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Op de agenda voor onze vergaderingen staan uiteraard ook, zoals altijd, de (besteding van) de 
ouderbijdrage, de ontwikkelingsplannen van de school, het personeelsbeleid, de jaarprogram-
mering, etc. etc.  Heb je zelf een onderwerp dat je graag een keer besproken wilt hebben in de 
MR? Spreek ons dan even aan of mail ons via mr@msl.espritscholen.nl . 
 

Groet,  
vanuit de oudergeleding, 
 
Roos Veldt   Moeder van Nova (OB), Roman (BB), Boris (BB) en Tobias (VO) 
Marisja de Best  Moeder van Ief (OB), Juna (BB) en Fije (VO) 
Marije de Lange  Moeder van Nila (OB) en Liv (MB) 

 

Bericht van IVN Twiske 

Activiteiten voor kinderen die houden van de natuur 
Net als op de meeste andere scholen, zitten er ook op deze school leerlingen die veel houden 
van de natuur en er graag meer over zouden willen weten en ontdekken. Voor deze kinderen 
organiseert IVN Twiske zes keer per jaar activiteiten. Tijdens deze activiteiten horen de 
kinderen (6 – 11 jaar) bij de Twiskespeurders. De kinderen gaan, in groepjes, zelf op ontdekking 
in de natuur. De kinderen werken met een eigen Natuurmap. In deze map kunnen ze 
informatie en materialen bewaren die ze tijdens de bijeenkomsten verzamelen. Zo bouwen ze 
een mooi overzicht op van al het moois dat de natuur in het algemeen, en Het Twiske in het 

bijzonder, te bieden heeft. 
De eerste activiteit in 2019 
is op zondagmiddag 10 
februari, 'Met de 
Twiskespeurders speuren 
naar roofvogels en uilen'.  
De middag start om 13.00 
uur bij zorgboerderij De 
Marsen, Pikpotweg 1 in 
Het Twiske, en eindigt om 
15.00 uur. Er is een 
speurtocht naar 
roofvogels, de kinderen 
leren hoe ze roofvogels 
kunnen herkennen. En ze 
gaan braakballen pluizen. 

Wie mee wil doen kan zich aanmelden via kinderactiviteiten@ivntwiske.nl. Kosten: €1,50 voor 
IVN-leden, €2,50 voor niet-leden, plus eenmalig €1,- voor de natuurmap. Tip: trek warme 
kleding aan. 

 

Kopij voor berichten 9 voor 24 januari sturen naar de administratie: 
berichten.montessorischool@kpnmail.nl 
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