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BERICHTEN 9                                                25 januari 2019 

 

Kalender: 

 

Bijlagen: Rots en waterles + Jeugdsportpas 
 

 
Nieuws van de directie: 
Wat een feest dat het deze 
week ging sneeuwen! Nog 
steeds zijn het schoolplein 
en veel straten wit. 
Sneeuwballen maken lukt 
niet meer, maar de 
kinderen genieten van het 
glijden en glibberen over de 
hard geworden sneeuw!  
 
De achtste groepers 
hebben het druk met het 
bezoeken van verschillende 
middelbare scholen. Volgende week zijn de adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs. 
De kinderen zijn vanzelfsprekend bij dit gesprek aanwezig, het gaat tenslotte over hen! Het is 
altijd een bijzonder en feestelijk moment waarbij de achtste groepers in het zonnetje gezet 
worden en worden gefeliciteerd met wat ze bereikt hebben.  
 
Personeel  
Ook de afgelopen twee weken hadden we weer verschillende zieke leerkrachten. Deze keer 
lukte het niet om voldoende invallers te regelen waardoor we een aantal dagdelen een groep 
hebben moeten verdelen.  
 
Met Rosaly en Alexandra gaat het steeds beter! Misschien heeft u zal al een keer op school 
gezien. Ze bouwen hun taken rustig op, maar zullen steeds vaker weer in hun eigen groep 
meedraaien. We zijn hier natuurlijk heel blij mee! 
 

Maandag 28 Dinsdag 29  Woensdag 30 Donderdag 31 Vrijdag 1 
  Workshop OB 

Adviesgesprek   
groep 8 

  

Maandag 4 Dinsdag 5 Woensdag 6  Donderdag 7 Vrijdag 8 
  Workshop OB 

 
 Berichten 10 
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Bericht uit de tuin: 
Voorstellen Tuinteam  

Hallo allemaal!  
Juf Kitty van de onderbouw heeft met haar vertrek, het 
tuinstokje overgedragen aan juf Irene. Samen met Vanessa, 
Saskia Vorstman, Saskia van den Bergh, Roos, Melek, Job, 
Sarah, Esther en Bart vormt zij het tuinteam. In deze 
wintermaanden ligt de 
tuin er kaal bij, maar nog 
even en dan gaan we 
weer van start met het 

groener maken van het schoolplein en de moestuinbakken. 
Meer informatie volgt tzt!  
 
Groene groetjes namens het tuinteam, 
Melek (moeder van Kardelen uit AOB)  
 

Bericht over Rots en Water: 
In het begin van dit jaar is Rots en Water-trainer Nick van Deudekom in alle klassen langs 
geweest om Rots en Waterlessen te geven. Ook heeft hij met kleine groepjes kinderen 
gewerkt. De leerkrachten doen nu zelf met hun groep Rots en Wateractiviteiten. 
In de bijlage vindt u de uitleg van zo'n Rots en Water spel: De ijzeren vinger.  
Misschien ook leuk voor thuis! 
 

De Rots en Water stuurgroep 
 

Ingezonden bericht: 
Verjaardag in de onderbouw 
Onze dochter Yara was in de kerstvakantie 5 jaar geworden. Zij vertelde toen dat ze zo 
ontzettend uitkeek naar “haar feestje” op school, over de linten op de prachtige feestmuts die 
ze zou krijgen, dat ze een sprong van de tafel mocht maken etc etc. Ik realiseerde mij dat dit op 
de 1e schooldag na de vakantie plaats moest gaan vinden en mailde stante pede juf Astrid of ze 
hierop voorbereid was (om psychisch letsel bij mijn dochter voor te zijn bij uitblijven van “haar 
felbegeerde feestje” op die 1e schooldag van het nieuwe jaar..). Een geruststellende mail vond 
mijn mailbox en zo geschiedde het dan ook dat onze dochter, beladen met zelfgemaakte 
eierkoeken egeltjes, haar grote moment tegemoet trad. Mijn man en ik waren welkom bij deze 
happening en dit was ook exact wat het daadwerkelijk was. Juf Astrid begeleidde dit met 
zoveel liefde en aandacht! Mijn man en ik hebben het gehele ritueel met een glimlach van oor 
tot oor bijgezeten, hoe lief ging het er daar aan toe! Van liedjes zingen, tot handjes schudden, 
5 kleuren lint uitkiezen, een persoonlijk verhaaltje bij het aansteken van elk kaarsje, kindjes 
“slapen” op hun tafeltje terwijl de traktatie uitgedeeld wordt, de sprong van tafel het nieuwe  
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levensjaar in en iedereen wordt bij het feestje betrokken (wie presenteert het volgende lint?, 
wie steekt het volgende kaarsje aan?). Chapeau voor hoe een jarige in het zonnetje wordt 
gezet in de onderbouw! Nu begrijp ik waarom onze dochter zo enorm uitkeek naar dit 
moment…de  ballonnenclown kan z’n biezen wel pakken; in de onderbouw moet je zijn! 
Daphne v. Voorst 
moeder van Yara van der Beek (klas COB) 
 

 
 
 
 
 
Nieuws uit de Middenbouw: 
 

Koo-les 
In de middenbouw hebben we het de komende periode over kastelen en ridders.  
Er worden al flink wat kaste-len gebouwd, inclusief kantelen, slotgracht en valbrug!   
 
Nieuws van de onderbouw: 

Wij zijn deze week begonnen met gedichten in de onder-
bouw. We leren de kinderen wat gedichten zijn en 
schrijven met de hele groep samen zelf een gedicht. In de 
gang op het onderbouwplein hangen posters van 
gedichten en rijmpjes. Het is een heel leuk onderwerp 
om met (jonge) kinderen mee bezig te zijn. 
 
We besteden in de onderbouw altijd al veel tijd aan 
voorlezen maar nu met de nationale voorleesdagen 
besteden we hier nog extra tijd aan. Ook mochten wij 
weer mooie prentenboeken uit de top tien aanschaffen 
voor de bibliotheek. 
 

Verder werden wij verrast afgelopen dinsdag met heuse sneeuw. 
Dat was natuurlijk dikke pret! 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 10 voor 7 februari sturen naar de administratie: 
berichten.montessorischool@kpnmail.nl 
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