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BERICHTEN 10                                       24 januari 2020 

 

Kalender: 

 
Nieuws van de directie: 
De tijd vliegt voorbij. We zitten alweer dik in januari en voor je het weet is het alweer 
voorjaarsvakantie. Vlak voor de zomervakantie is de financiële afdeling van Esprit Scholen 
overgestapt naar een nieuw betalingssysteem. Hierdoor konden er lange tijd geen incasso’s 
gedaan worden. Misschien heeft u het nog niet opgemerkt, maar er zijn ook ouders die 
kwamen vragen wanneer de ouderbijdrage en TSO geïnd wordt.  
De financiële processen lopen inmiddels steeds beter en binnenkort zullen de eerste incasso’s 
gedaan worden. Spoedig ontvangt u een mail met daarin de verantwoording van de 
ouderbijdrage 2018-2019, de begroting van de ouderbijdrage 2019-2020 en de momenten 
waarop de incasso’s zullen plaatsvinden. Ouders met kinderen in de bovenbouw krijgen een 
mail met de verantwoording van de uitgaven van de werkweek die afgelopen oktober 
plaatsvond en de kosten die er per kind gemaakt zijn. Deze kosten zullen ook geïnd worden. 
Ouders met kinderen die gebruik maken van de TSO zullen ook een factuur krijgen waarop 
staat wanneer het geld voor de overblijf geïnd gaat worden.  
Aangezien het schooljaar al even bezig is, zullen de periodes waarin de incasso’s gedaan 
worden iets aangepast worden ten opzichte van voorgaande jaren.  
 

Groep 8 

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.  
 

Montessorionderwijs, de voorbereide omgeving en zelfstandigheid 

In de vorige Berichten schreef ik dat het Montessorionderwijs uitgaat van de intrinsieke 
motivatie van het kind en de wil om te leren. Hierna kunt u over een aantal belangrijke 
aspecten van het Montessorionderwijs lezen.  
 

Elk kind is actief, nieuwsgierig en leergierig. In de ontwikkeling van het kind kunnen 
verschillende fasen worden onderscheiden. In elke fase staat het kind open voor een aantal  

Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Vrijdag 31 
Rapport groep 8 
Met def. Advies 

 Adviesgesprek gr. 8 
13.00-17.30 uur 
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  Workshops OB  Berichten 11 
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specifieke leergebieden. Het kan zich binnen dat ontwikkelingsgebied daardoor heel intensief 
ontwikkelen. Dit noemen we een gevoelige periode.  
 

 
 

De voorbereide omgeving 

De kwaliteit van de omgeving is bepalend voor de ontwikkeling. Ieder mens is 'gemaakt' om te 
leren. Niemand hoeft een kind te dwingen om te leren lopen of praten. Kinderen zijn van 
nature toegerust met een onverzadigbare drang tot verkennen en experimenteren.  
De omgeving zal het kind prikkelen tot leren. Hoe meer de omgeving aangepast wordt aan de 
behoefte van een kind, des te meer zal een kind leren. De volwassene is verantwoordelijk voor 
het scheppen van een prettige, uitdagende leef- en werkomgeving.  
Op school betekent dit onder andere dat alle materialen goed zichtbaar en overzichtelijk in de 
lokalen zijn opgesteld. De leerkracht draagt er zorg voor dat in de groep een sfeer heerst 
waarin elk kind goed kan werken, alleen of met een ander. Op deze manier wordt elk kind naar 
eigen tempo en aanleg in staat gesteld zich te ontwikkelen. Een belangrijke taak van de 
leerkracht is observeren: Kijken naar de kinderen om te weten hoe ze zich ontwikkelen om zo 
goed mogelijk te kunnen helpen bij de keuze en het waar nodig aanbieden van materialen.  
Het gaat om de individuele ontwikkeling van kinderen. Als de school zorgt voor een goede, 
voorbereide omgeving, komt het kind tot leren. Vanuit dit uitgangspunt verzorgt onze school 
het onderwijs aan de kinderen.  
 

Zelfstandigheid  
Met Montessori is de school van mening dat aan de drang tot experimenteren doelgerichtheid 
ten grondslag ligt: het kind wíl groot worden. Het motto 'help mij het zelf te doen' vervat dan 
ook de kern van het montessorionderwijs en de montessoriopvoeding. Zich bevrijden uit een 
toestand van afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden, is voor elk kind een levenszaak 
van de eerste orde. Het proces van 'groot' worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan 
dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Montessori zo belangrijk dat het kind de 
vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zélf te doen die het zélf kan. Het 
kind heeft daarbij de ondersteuning en begeleiding van de volwassenen nodig in een 
uitdagende leeromgeving. 
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Nieuws uit onderbouw: 
De nationale voorleesdagen zijn afgelopen woensdag 
gestart. In al onze onderbouwklassen wordt extra 
voorgelezen door opa's en oma's wat wel heel erg leuk is. 
De voorleesdagen gaan nog door tot 5 februari.  
Op internet zijn allerlei boeiende artikelen te vinden over 
het belang van voorlezen. Ook zijn hier tips te vinden om 
het voorlezen nog aantrekkelijker te maken. 
Bij vragen kunt u natuurlijk ook terecht bij onze 
leesspecialisten Tess en Astrid. 
Voorlezen is heel goed voor de ontwikkeling van een 
kind. Maar het voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn 
en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen 
genieten. Vanwege het verhaal dat er gelezen wordt, 
maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en 
exclusieve aandacht voor elkaar.  
 
 

Ingezonden berichten: 
Van de MR…. 
Het schooljaar is halverwege, hoog tijd voor een kleine update vanuit de MR. 
Hieronder een kleine mindmap met waar wij ons zoal mee bezig hebben gehouden ’t afgelopen 
halfjaar. Een aantal punten (in ‘t wit) lichten we hierbij graag even extra toe: 
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Binnenklimaat  
Sinds 2016 is door verschillende specialisten onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op school. Uit al 
deze onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit slecht is en dat er ingrijpende maatregelen nodig 
zijn om de situatie te verbeteren. 

 
Aangezien het schoolbestuur bij de bouw van de school (toen overigens de norm voor luchtkwaliteit 
nog anders was dan nu) destijds zelf bouwheer was, voelen zowel Esprit als Gemeente Landsmeer zich 
niet verantwoordelijk om de school financieel te steunen. 
Esprit voert beleid op gebied van duurzaamheid en luchtkwaliteit, maar dit beleid wordt gesubsidieerd 
door Gemeente Amsterdam en daar vallen wij niet onder. Gemeente Landsmeer is voornemens in de 
toekomst algemeen beleid te maken ten aanzien van het binnenklimaat op haar scholen, maar daar is 
nu helaas dus nog geen sprake van. Baile houdt, samen met Esprit, een vinger aan de pols bij de 
gemeentelijke plannen en processen. 

 
Begin 2019 zijn er CO2-meters aangeschaft voor alle lokalen. Eind 2019 hebben we vanuit de MR een 
‘brandbrief’ naar Esprit gestuurd omdat we niet te spreken waren over de voortgang van het proces. 
Intussen liggen er plannen voor (deel-)oplossingen die financieel haalbaar zijn en op korte termijn (dit 
jaar) kunnen worden gerealiseerd.  

 
Esprit en financiën 
Door de vele personeelswisselingen en het overgaan op een nieuw financieel systeem, heeft Esprit een 
grote achterstand opgelopen t.a.v. de financiële zaken voor alle scholen. Er konden de afgelopen 
maanden bijv. geen incasso’s worden gedaan en ook konden er geen gedetailleerde rapportages 
worden uitgedraaid. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de verantwoording van de uitgaven van 
de ouderbijdrage 2018-2019 nog niet kon woorden gegeven en daarmee de begroting van de 
ouderbijdrage 2019-2020 niet kon worden vastgesteld. Inmiddels lijken de zaken gelukkig weer op orde 
en kunnen er ook weer incasso’s worden gedaan. Binnenkort zullen de facturen van de 
bovenbouwwerkweek, de ouderbijdrage en de TSO worden verstuurd en het geld worden geïnd. 

 
MR vacature 
In mei 2020 verlopen de zittingstermijnen van Roos Veldt en Marije de Lange. Roos heeft besloten haar 
plek beschikbaar te stellen aan een andere ouder, Marije blijft voorlopig actief in de MR. In de komende 
weken wordt de procedure opgestart voor het invullen van de MR vacature.  

 
In de komende Berichten komen we terug op het thema ‘Ouderavonden’. Ook via de klassenouder 
ontvangt u hierover binnenkort een bericht.  

 
Heeft u vragen aan de MR? Of wilt u ergens op reageren? 
U kunt ons bereiken via: mr@msl.espritscholen.nl  
 
 
 
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Kindertheater: Taart voor Tijger 
Ook dit jaar presenteert Alieke van EigenWijsjes tijdens het Cultureel Weekend van Landsmeer weer 
een nieuwe theatervoorstelling voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Op zondagochtend 2 februari om 10.00 
uur speelt Irene van Laros & De Jong Beeldmakerij: Taart voor Tijger!  

Irene was in januari 2019 ook in Dorpshuis Landsmeer met het 
grote boek dat tot leven kwam in het meeslepende verhaal van 
de Wolkenfabriek. Het is duidelijk dat Irene, net als wij, houdt 
van boeken: de voorstelling Taart voor Tijger is gebaseerd op 
het geweldige boek ‘Ssst! De tijger slaapt’. Dit was prentenboek 
van het jaar in 2018 en is veelal voorgelezen tijdens de 
Nationale Voorleesdagen van dat jaar.  
In Taart voor Tijger is tijger de volgende dag jarig! Bij een 
verjaardag zijn slingers, cadeautjes en taart.  
Taart? Er is nog geen taart. Wat nu? Aan de slag! Ze vragen 

tijgers vrienden om hulp.  
Hopelijk wordt tijger niet wakker, want het moet wel een verrassing blijven!! 
In Taart voor Tijger zit veel herkenning voor jong en oud, interactie met het publiek, vrolijke muziek en 
grappige dierenpoppen. 
De voorstelling (2-7 jaar) is op zondag 2 februari om 10.00 uur in Dorpshuis Landsmeer. De deur gaat 
open om 9.50 uur. 
De prijs is €6,50 per kind (tot 1 jaar gratis) en €3,50 per begeleider. 
Reserveren kan via EigenWijsjes op Facebook, www.eigenwijsjesvoorkinderen.nl, 0648509814 of 
alieke@eigenwijsjesvoorkinderen.nl. 
______ 
 

JouwSportPas (JSP) is weer begonnen!  
 Je kunt je nu weer inschrijven voor de JSP lessen vanaf de voorjaarsvakantie. Met de JSP krijgen 
deelnemers de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te 
worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice in samenwerking met 
basisscholen en lokale sportaanbieders in opdracht van de gemeente Landsmeer. 
  
Sporten 
Deze periode zijn er 5 sporten waar je uit kunt kiezen. 
Weerbaarheidstraining: Kidsafety is een toonaangevend weerbaarheidsprogramma dat 
doorlopend wordt gegeven in combinatie met vechtsport elementen. Het programma is 
bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 
Sportvissen: Heb jij altijd al eens een grote vis aan de haak willen slaan? Kom dan vissen bij 
Hengelsportvereniging Landsmeer! 
Volleybal: Cool Moves Volleybal is een teamsport waarbij jongens en meisjes samen trainen en 
wedstrijdjes spelen 
Atletiek: Atletiek is door haar veelzijdigheid een ideale sport om de jeugd op een speelse en 
gevarieerde manier haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de 
prestaties kan verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Tennis: Met speciale ballen, banen, oefeningen en een vrijwillig wedstrijdprogramma leren 
kinderen t/m 12 jaar de sport razendsnel te spelen. 
 

Aanmelden en deelname  
Ga naar www.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op de “JouwSportPas” button en klik 
voor het aanbod op de “JouwSportPas 2020” tegel en klik om de gemeente waar u wilt 
sporten. U kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze gelijk afrekenen. U kunt natuurlijk ook 
meerdere sporten proberen. Inschrijven is mogelijk tussen 15 januari en 14 februari. Deze 
kennismakingslessen worden gegeven tussen voorjaarsvakantie en de zomervakantie. Kijk voor 
alle data en tijden op de website. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het 
dat de les vol zit. Houdt de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw 
aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan.  
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. 
Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.  
  
Informatie  
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek 
Waterland, tel. 0229-28 77 00 of mail naar jspwf@teamsportservice.nl.   
 

Met vriendelijke groet, Peter Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor berichten 11 voor 6 februari sturen 
naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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