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Laatste BERICHTEN                                 11 juli 2019 

 

Kalender: 

 

                                                                                                                  Op te halen bij Jona: tel. 06-41430141 

 

Nieuws van de directie: 
Vorige week woensdag vierden we ons jaarlijkse zomerfeest.  
’s Morgens mochten de kinderen verkleed naar school komen. 
Onder begeleiding van de bovenbouwkinderen speelden de 
midden- en onderbouwkinderen allerlei spelletjes die eveneens 
door bovenbouwers waren voorbereid en klaargezet. Traditiege-
trouw werd iedereen getrakteerd op een beschuitje met aardbeien. ’s Middags werd het 
schoolplein omgetoverd in een Magisch sprookje! De organisatie van het zomerfeest is altijd in 
handen van de ouderraad. Weken van tevoren zijn zij al bezig met de voorbereidingen. De dag 
zelf was de ouderraad uren op de been om samen met een grote groep hulpouders het feest 
tot een spektakel te maken. Wij willen alle mensen die meegeholpen hebben hartelijk danken! 
Het is onmogelijk iedereen bij naam te noemen maar we willen toch een paar mensen 
noemen: Evert te Pas voor het lekkere eten, Wouter voor de ondersteunende faciliteiten, Floor 
Massee voor het maken van de mooie flyer, Lelie Poeliersbedrijf voor de heerlijke saté, de 
taartenbakkinderen en -ouders, Anneke en haar blokfluiters en de schoolband! Tenslotte 
willen we de motor achter het geheel, de ouderraad, bedanken voor de grote inzet, die het 
mogelijk maakt om zo’n geweldig feest neer te zetten! In het bijzonder willen we hierbij de 
voorzitter Frank Methorst en Gerrit Bos in het zonnetje zetten. Gerrit is vele jaren lid van de 
ouderraad geweest. Hij heeft bij verschillende feesten en activiteiten geholpen. Zijn zoon 
Sybren gaat nu echter van school af en daarmee eindigt zijn tijd bij de ouderraad. Gerrit, 
hartelijk dank voor alle hulp en inzet de afgelopen 
jaren! 
 

Afgelopen dinsdag voerden de achtste groepers hun 
afscheidsmusical op. ’s Morgens tijdens de generale 
repetitie schitterden ze al, maar ’s avonds ging het dak 
eraf! Vol overgave speelden ze hun rol en zongen ze, 
samen met hun klasgenootjes in groep zes en zeven, uit 
volle borst de musicalliedjes. Het was in één woord: 
fantastisch! 

Maandag 26 Dinsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrijdag 30 
1e schooldag 1e dagfoto 1 1e dagfoto 2   

Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 
    Berichten 1 
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Na de musical kregen alle schoolverlaters een persoonlijke toespraak van hun juf en werden de 
fotoboekjes uitgedeeld met daarin een verzameling van foto’s van de basisschooltijd. Een mooi 
en bijzonder moment, waar ook menig ouder een traantje wegpinkt. Deze kinderen gaan een 
spannende maar bovenal leuke stap maken en ze zijn er klaar voor….op naar de middelbare 
school! Wij wensen ze heel veel succes en plezier! 
 
Behalve groep acht namen deze week ook de tweede en de vijfde groepers afscheid van hun 
bouw. De kinderen van groep 5 organiseren elk jaar met behulp van ouders een feestje voor 
hun klasgenootjes en juf(fen). Een toneelstuk, een disco, een spelletjescircuit, elk jaar is het 
weer een verrassing wat het gaat worden. Daarnaast wordt er altijd allerlei lekkers gebakken, 
drinken geserveerd en is er een mooi cadeau voor de groep. Kortom, de juffen en de kinderen 
worden in het zonnetje gezet! 
 
Woensdagmiddag werd het afscheidsfeestje van de oudste onderbouwers gevierd. Vaders, 
moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij altijd van harte 
welkom. Ook de tweede groepers krijgen een persoonlijke toespraak van hun juf. Daarnaast 
krijgen zij hun plakboek waarin werk van de hele onderbouwperiode is ingeplakt, een waarde-
vol cadeau, waar de kinderen zich altijd enorm op verheugen!  
 
Evaluatie schooljaar 2018 – 2019  
We hebben een jaar achter de rug met grote uitdagingen! Er waren veel zieke leerkrachten en 
met de huidige krapte op de arbeidsmarkt vroeg dit om veel flexibiliteit van de kinderen, de 
leerkrachten en de ouders.  Desalniettemin  is er dit schooljaar weer veel gebeurd op onder-
wijsinhoudelijk gebied en hebben we goede en leuke dingen kunnen doen met behulp van de 
ouderbijdrage. Niet alles kunnen we opnoemen, maar hieronder toch een kleine samenvatting. 
 
Net als vorig jaar stonden er elke 8 weken twee verschillende pijlers van de psychofysieke 
training Rots en Water centraal. Bij de start van het schooljaar besteden we altijd extra veel 
aandacht aan Rots en Water omdat dit een cruciale fase is in de groepsvorming. Er werden 
dagelijks groepsspelletjes gedaan en dit werd afgesloten met een Rots en Water sportochtend 
waarbij alle groepen gemixt werden. Er zijn meerdere leerkrachten die een training over Rots 
en Water gevolgd hebben. Wij hebben een aanvraag gedaan bij het Rots en Water instituut 
Gadaku om een geregistreerde Rots en Waterschool te worden. Het Gadaku instituut, heeft 
laten weten dat wij voldoen aan alle eisen die er gesteld worden en dat we ons vanaf nu een 
officiële Rots en Water school mogen noemen. We krijgen een predicaat en een R&W bordje 
voor op de voordeur van de school. Daarnaast zal de school een vermelding krijgen op de Rots 
en Water website. We gaan deze bijzondere benoeming samen met de kinderen feestelijk 
vieren op onze Rots en Water sportdag in het nieuwe schooljaar. 
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We zijn dit schooljaar onder begeleiding van onze rekenspecialisten gestart met de 2e imple-
mentatiefase van de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Het is fijn te merken dat 
iedereen inmiddels goed gewend is aan de methode. Komend schooljaar gaan we ons 
verdiepen in welke manier ons montessorimateriaal het beste aansluit bij de methode. Ook 
willen we meer gebruik gaan maken van de resultatenmonitor. 
 

Drie teamleden zijn geslaagd voor de Montessoriopleiding vakbekwaam. Een deel van het 
team heeft een cursus over autisme en prikkelverwerking gevolgd. Alle bedrijfshulpverleners 
zijn weer op herhalingscursus geweest. Ook zijn er nieuwe bedrijfshulpverleners opgeleid. 
Daarnaast zijn er nog verschillende andere cursussen en opleidingen gevolgd door individuele 
teamleden, zoals Mindfulkids, Met Sprongen vooruit, Overgang van groep 2 naar groep 3 en 
Duurzaam inkopen.  
 
Dit jaar was het tweede schooljaar dat alle kinderen vanaf de start 
op school Engelse les krijgen. Naast Lisa, onze leerkracht Engels, 
hadden de kinderen ook les van een Amerikaanse studente, Britta, 
via Fulbright. Dit was leuk en heel leerzaam! Komend schooljaar zal 
er weer een Fulbright studente komen. De Engelse lessen zijn 
inmiddels een vast onderdeel van de schoolweek geworden. De kinderen raken steeds meer 
vertrouwd met de taal en je ziet daarin ook een enorme ontwikkeling. Lisa heeft dit schooljaar 
een interessante ouderavond gehouden waarin ze verteld heeft over de Engelse lessen en de 
manier waarop zij op een Montessoriaanse wijze haar lessen Engels integreert bij  ons op 
school. 
 

In het kader van het kosmisch onderwijs en opvoeding zijn in de onderbouw naast de dagelijk-
se lesjes tijdsbeleving, lessen gegeven over de kwal, slak, karper en kikker. In de middenbouw 
hadden we dit schooljaar de tweede implementatiefase van de Da Vinci methode. De volgende 
lessen stonden centraal: Het begin van het leven, het leven in en om het water, het leven op het 
land en de eerste mens. In de bovenbouw wordt al langer gewerkt met de Da Vinci methode.  
Zij hadden dit schooljaar les over de Vikingen, de Ottomanen, Indianen en de Nieuwe Tijd.  
 

In maart hadden wij ons jaarlijks thema. Dit jaar stond het thema in het teken van Water. 
Vanzelfsprekend speelde duurzaamheid als onderliggend thema ook een grote rol. Net als 
vorig schooljaar was de afsluiting gekoppeld aan een goed doel. Alle kinderen mochten voor  
de thema afsluiting één of meerdere werkjes die ze gemaakt hadden aan hun eigen ouders 
verkopen. Het geld dat de kinderen ingezameld hadden, ging dit jaar naar een goed doel in  
het thema Water: Sahara Roots. Er is ruim € 560,- ingezameld!  
 

Eén van de zeven ambities van Espritscholen is het onderschrijven van het belang van duur-
zaamheid. Dit kwam terug in ons thema over water, maar ook in ons dagelijks onderwijs 
besteden wij hier vanzelfsprekend veel aandacht aan.  Alle Espritscholen gaan zich aansluiten 
bij Eco-schools. Een aantal leerlingen van ons maakt een zogenaamde eco-scan van de school.  
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We proberen zo veel mogelijk afval te scheiden. Tot nu toe maken we gebruik van verschil-
lende soorten vuilnis- en ander soortige bakken. Echter met behulp van de ouderbijdrage 
hebben we mooie, duurzame afvalbakken kunnen aanschaffen waardoor we een eenduidige 
duidelijke afvalscheiding in de school krijgen. In het nieuwe schooljaar worden de afvalbakken 
in gebruik genomen.  
 
Door de ouderbijdrage kunnen we ook elk schooljaar weer extra dingen verzorgen die anders 
niet mogelijk zouden zijn geweest. Zo konden alle bouwen bijvoorbeeld tijdens het thema een 
uitstapje maken. De onderbouw ging een tweede keer naar Artis (in oktober gingen ze al 
rondom dierendag) en deed uitgebreid het aquarium aan. De middenbouw ging naar het 
Scheepvaartmuseum. De bovenbouw heeft een excursie naar het Ilperveld gemaakt. Ook 
hebben we tijdens het thema een leerkracht beeldende vorming in kunnen huren. Onder haar 
expertise hebben alle kinderen prachtige kunstwerken gemaakt! Daarnaast heeft de onder-
bouw onlangs ook nog een leuke voorstelling gezien. De middenbouw heeft dit schooljaar zelfs 
twee keer van een voorstelling genoten. De bovenbouw is naar het Scheepvaartmuseum 
geweest wat passend was binnen hun KOO-lessen. In het kader van techniekonderwijs hebben 
de onder, midden- en bovenbouw les van Mad Science gehad. Net als vorig schooljaar was het 
ook mogelijk dat kinderen na schooltijd een wetenschap en techniekcursus volgden.  
 
In september zijn we met behulp van subsidie van het Cultuurfonds en de gemeente 
Landsmeer voor het derde en laatste jaar gestart met het geven van muzieklessen door een 
vakdocent. Gelukkig heeft de gemeente aangegeven dat zij er voor willen zorgen dat ook de 
komende 3 schooljaren de muzieklessen op de basisscholen in Landsmeer gegeven kunnen 
blijven worden. Er hebben dit jaar weer open podia en verschillende workshops plaatsge-
vonden. Elk jaar krijgen de kinderen van groep acht dramalessen van een vakdocent drama. 
Ook dit schooljaar heeft dit er voor gezorgd dat er een zeer goede eindmusical door de 
schoolverlaters werd gepresenteerd.  
 
Ook rondom de school en in de tuin is er weer veel gebeurd. Er is een actieve tuinwerkgroep 
met enthousiaste ouders die met elkaar de tuin onderhouden. Ze begeleiden de kinderen met 
tuinwerkzaamheden opdat de kinderen ook betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen 
voor de schoolomgeving. We willen graag dat ook het voorplein groener en aantrekkelijker 
wordt en met behulp van de ouderbijdrage is dit ook echt mogelijk! De tuinwerkgroep heeft 
hiervoor een mooi ontwerp gemaakt, waarbij zij zich ook hebben laten inspireren door de 
wensen van de kinderen. De eerste aanpassingen zijn al gedaan! In oktober zal onder andere 
de omheining van het voetbalveld aangepakt worden en komt er een klimparcours.  
 
Voor de bibliotheek is er tijdens de kinderboekenweek een grote hoeveelheid leuke, spannen-
de, bijzondere en grappige boeken aangeschaft. Voor de prentenboeken zijn er door een ouder 
rijdende, lage bakken ontworpen en gemaakt. Zo kunnen ook de jongere kinderen beter een  
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boek kiezen dat hen aanspreekt. Bovendien kunnen deze bakken ook naar de klassen gereden 
worden opdat het lenen en lezen van een boek uit de bieb nog laagdrempeliger wordt.  
 
We hebben met elkaar een intensief en goed jaar gehad. Er is hard gewerkt met een mooi 
resultaat! 
 
Ik wil, namens het team, alle ouders en verzorgers bedanken voor de hulp in dit schooljaar: 
contactouders, leesouders, schaakouders, luizenouders, workshopouders, knutselouders, 
biebouders, m.r.-ouders, o.r.-ouders en alle andere ouders (en anderen) die ook geholpen 
hebben. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken maar wat zijn we blij met jullie! 
Zonder jullie hulp kan de school niet draaien zoals hij nu draait.  

 
Dan rest mij nog om iedereen, namens het team, een heel fijne zomervakantie 
toe te wensen!  
 
We zien elkaar weer op maandag 26 augustus. 
 

Nieuws uit de onderbouw: 
Zomerfeest 

Het schooljaar is bijna voorbij. We hebben net een 
fantastisch zomerfeest gevierd. De kinderen hebben ’s 
morgens een spelletjescircuit gedaan waarbij de oudere 
kinderen dan altijd groepjes kleuters begeleiden of de 
uitleg van een spelonderdeel verzorgen. Het is altijd 
weer genieten om te zien hoe lief en behulpzaam zij zijn 
voor onze kleuters! Er was later in de middag en avond 
nog een gezellig feest op het 
plein voor ouders, kinderen 
en andere familieleden.  

 
Schoolreis 
Ook zijn de onderbouwkinderen die na de zomer naar de midden-
bouw gaan, op schoolreis  geweest naar Egmond. Het tweedaagse 
schoolreisje als afsluiting van de onderbouwperiode is een traditie 
op onze school. Een heel spannend, gezellig en altijd succesvol 
uitstapje waar de kinderen erg naar uitkijken! We hadden prachtig 
weer en allemaal blije kinderen die volop hebben genoten van 
strand, zee, speurtocht en pyjamadisco!  
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Nieuws uit de middenbouw: 

Soest 
We gingen op schoolreis naar Soest, en Soest was heel leuk, we 

verbleven in stayokay Soest. Eerst moesten we meer dan een uur in de 
bus zitten omdat we in de file stonden. Toen we er eindelijk waren 

gingen we in de speeltuin spelen. Daarna kregen een tasje met onze 
naam erop en we moesten daar onze 

lunch in doen. Even later gingen we met onze lunchtassen naar een 
plek met een speeltuin, en daar  

 gingen we een hele leuke speurtocht doen over de 
zeven veren van de papegaai. Toen gingen we weer 

terug naar stayokay Soest en gingen we daar 
nog even in de speeltuin spelen. En na het spelen  

mochten we onze kamers zien, en ik 
sliep met Janne, Feline, Maya en Lisa op de kamer. 

Toen we onze tassen hadden neergelegd gingen we weer 
buitenspelen. Uiteindelijk gingen we avondeten en 

daarna gingen we naar onze slaapkamers. 
En op onze slaapkamers moesten we onze bedden opmaken en onze 

pyjama aantrekken, 
want we gingen naar de pyjama disco. 

Na de pyjama disco moesten we naar bed. 
S`morgens werden we om zeven uur gewekt 

door Michelle. Toen we aangekleed waren gingen 
we ontbijten en daarna gingen we in de 

speeltuin spelen. Even later gingen we onze lunch tas maken. Nadat we 
nog even hadden gespeeld 
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gingen we weer naar het andere speeltuintje. daar 
gingen we heel even spelen. Ik ging op de zandheuvels spelen, die 

zagen er zo uit. 
 

   

Toen gingen we 
weer terug naar stayokay Soest. Daar gingen 

we onze tassen inpakken en even later gingen we met 
de bus naar huis. 

 

 
 

Einde Yfke DMB 
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groep 5 kamp 

 
we gingen naar stayokay soest en het was 
 

suuuuuuuuuuuper leuk alleen er waren wel 

eikenprocessierupsen maar er was gelukkig niemand 
gestoken. we gingen ook naar de zandduinen dat was 
ook super leuk en het  eten daar was 
suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper 
lekker 
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en ik sliep op de kamer met  kees tyler en wouter dat 
was ook leuk  er was ook een disco  dat was ook leuk dus 
eigenlijk was alles leuk. GIB VERLAAT  
 
Blokfluitlessen op school 
Heeft U ook zo genoten van het optreden van de blokfluiters op het Zomerfeest? 
Dit is een van de vele feesten op school waar de kinderen van de blokfluitklassen zich leren 
presenteren en muziek gevierd wordt. 
 

Al meer dan 20 jaar worden de blokfluitlessen vakkundig 
en met veel plezier verzorgd door Anneke Wouterse. 
Generaties Montessori leerlingen zijn hierdoor gepakt door 
de muziek. Ook komend jaar is er ook voor uw kind de 
gelegenheid om een instrument te leren bespelen, noten 
te leren lezen, liedjes te zingen en dansen, dit alles in de 
middagpauze op school. De ontwikkeling van de creativiteit 
is een belangrijk aspect in deze lessen. Alle facetten van de 
muziek worden in kleine en speelse opdrachten 
aangeleerd. Ieder kind wordt op zijn of 
haar eigen niveau aangesproken. 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, ook voor kinderen die al in de Middenbouw zitten. 
Vul het aanmeldingsformulier in (te vinden bij de ingang) of mail naar annekewouterse@live.nl  
 
Avond(3)4daagse 2019 
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Vorige week was de avondvier(drie....)daagse. Met ruim 100 kinderen was onze school goed 
vertegenwoordigd en we hadden zelfs een “winnaar” op de laatste avond: Boris kwam ver voor 
alle andere kinderen (en scholen....) het veld van IVV op gewandeld om bloemen, diploma en 
medaille in ontvangst te nemen.  
Ondanks dat dag 1 werd afgelast en dat het voor onze school niet de meest ideale week was, 
vanwege oa schoolreisjes van groep 2 en 5, was het een groot succes. Mede dankzij het mooie 
weer en alle vrijwilligers: dankjulliewel en tot volgend jaar! 
 
Annemieke, Isabel en Minneke 
 

 
 

 
 
 
 
Kopij voor berichten 1 voor sturen 5 september naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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