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BERICHTEN  11                                      7 februari 2020 

Kalender: 
 

N.B. Per abuis staat studiedag 5 tweemaal vermeld in de kalender, te weten 1 en 23 april.  
23 april (aansluitend aan de meivakantie) is de juiste 
datum. 1 april is een gewone schooldag.                                          

                                              

                         Gevonden: 
Nieuws van de directie: 
Vorige week donderdag en vrijdag was de school voor de 
kinderen dicht in verband met de tweedaagse onderwijs-
staking. De teamleden hebben deze dagen op verschillende 
manieren ingevuld. Er is onder andere met een deel van 
het team gesproken over het “Noodplan lerarentekort Amsterdam”. Gelukkig bevinden wij ons 
op dit moment in de fijne positie waarbij we voldoende leerkrachten hebben. Om ons heen 
horen we echter schrijnende verhalen waarbij direc-teuren en leerkrachten met hun handen in 
het haar zitten. Ook bij ons kan het tij zomaar keren. Bovendien voelen wij ons er met elkaar 
verantwoordelijk voor dat alle kinderen in Nederland goed onderwijs krijgen. Eén van de 
vragen is dan ook: op welke manier kunnen goed lopende scholen met voldoende leerkrachten 
de scholen met tekorten helpen.  
Het is een moeilijke vraag. Natuurlijk willen wij helpen, maar ook bij ons is de werkdruk te 
hoog. De problemen in onderwijsland zijn helaas voorlopig nog niet opgelost… 
 

Ondertussen gebeuren er bij ons op school ook allerlei leuke en mooie dingen. Zo had de 
onderbouw afgelopen woensdag verschillende workshops die door ouders geleid werden. 
Hieronder bij het kopje “Nieuw uit de onderbouw” kunt u een stukje hierover lezen. 
Ook zij we ons volop aan het voorbereiden op het schoolbrede thema over Suriname. Dit jaar 
begint het thema op 2 maart. De kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan weer naar het 
Tropenmuseum waar de kindertentoonstelling Sabi Suriname Mati is gestart. We gaan van 
alles leren over het land en de Surinaamse cultuur. Zit uw kind nog in de onderbouw, dan is het 
wellicht leuk om het Tropenmuseum in de voorjaarsvakantie te bezoeken. Ook op school 
hebben we verschillende activiteiten rond dit thema.  
Alle kinderen zullen, net als vorig schooljaar, een les beeldende vorming krijgen van Afra 
Kwakman (Instagram: kunst voor kids). Misschien heeft u thuis mooie Surinaamse spullen die 
wij mogen presenteren of heeft u leuke ideeën rondom dit thema? Geeft u dit even aan bij de 
leerkracht van uw kind. 

Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 
  Workshop OB  Margedag  

Kinderen vrij 

Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20  Vrijdag 21  
Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

Maandag 24 Dinsdag 25 Woensdag 26 Donderdag 27  Vrijdag 28  
Studiedag 
kinderen vrij 

 Luizencontrole  Open podium  
Berichten 12 
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Nieuws uit de Onderbouw: 

 

Workshops 
Deze week is weer gestart met de jaarlijkse workshops in de onder-
bouw. Er kon weer van alles gekozen worden: werken met textiel, 
yoga, dansen, werken met vilt, architectuur, bootcamp, pompons 
maken, dinofossiel maken, vogelvoer maken en ballonraket maken.  
De kinderen mogen zelf kiezen welke workshop ze willen volgen. Dat is 
natuurlijk best een lastige keuze met zoveel mogelijkheden. Sommige 
workshops worden volgende week afgerond. Andere kinderen hebben 
twee verschillende workshops in twee weken. Voor de leerkrachten 
altijd weer een geweldig moment om de kinderen zo te zien genieten.  
Met dank aan alle ouders, grootouders die zich deze week en volgende 
week hiervoor inzetten. Zonder jullie aanbod zou dit niet lukken. 
 
 
 
p.s. De kinderen uit COB zijn erg blij met hun nieuwe keukentje. Bedankt 
Merlijn en Dean!  

 
Nieuws uit de Middenbouw: 

Hamster Tommie. 
Tommie is een hamster en is super schattig. Hij is 
op tien oktober 2020 geboren. 
tommie wil soms ook vastgehouden worden en als 
die dat niet wilt dan gaat die bijten. 
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over tommie. 

1. hij wil bijna altijd slapen 
2. zijn favoriete snoepjes zijn lievelings bananensnoepjes. 
3. hij bijt niet, heel soms. 
4.hij is schattig en lief. 

 
dit is een slapende hamster hij is een beetje wit en grijs en 
bruin. sommige hamsters willen niet opgepakt en geaaid 
worden. 
de dieren die hamsters eten zijn roovogels eten heel graag 
hamsters   
en katten en honden en hamsters eten elkaar op. 
 

wist je : dat hamsters niet zo oud kunnen worden ze kunnen niet ouder dan 4 jaar 

worden. 

wist je: dat hamsters niet in een groep leven anders eten ze elkaar op.     

wist je: dat hamsters heel goed kunnen dansen. 

wist je: dat hamsters heel goed de  polonese kunnen doen. 

 

dit is een dwerghamster. 
Dwerghamsters zijn de schattigste  
dieren. 

Evi Kieft 
 

 

 

 

 

the end. 
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Dit   verhaal  gaat  over paarden 

wij  zitten  op   
paardrijden. 

wij  vinden  het  heel  
leuk. 

 

wij   vinden    

het      leuk. 
paarden  zijn 

schattig 

 

 

 

paarden   zijn     soms stout 

 

Evy en Lizzy 
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Nieuws uit de Bovenbouw:          

Thema Aziaten 
We zijn een paar weken geleden begonnen met het thema Aziaten. 

Daar doen we erg leuke en creatieve dingen mee. Als eerst moesten we een korte 

presentatie over een plek of land  die we zelf hadden gekozen uit Azië. later moesten we 

ook nog een soort werkstuk maken over een draak daar werden we wel ingedeeld. verder   

hielden we een theeceremonie 

door Linda (de moeder van Feline) Daar mochten we Chinese thee proeven en we mochten 

er een koekje bij :). 

De thee werd op een speciale manier in geschonken; 

de kopjes werden namelijk eerst 2 keer omgespoeld de eerste keer om de kopjes warm te 

maken en daarna nog een keer om de eerste bittere smaak weg te werken We kregen ook 

een les van Robert( een vriend van Paul) het ging over zijn reis door Azië op de 

zijderoute.  We zijn nu bezig met het maken van een draak, van kartonnen dozen, en 

papier voor als je geen kartonnen dozen hebt. Daar werken we met crea mee. We doen dus 

veel aan het thema Aziaten zelfs met  Engels hebben we het over het Chinese nieuwjaar 

gehad.                           Yinthe en Elvire  

. 

 

hier zijn we bezig met het knutselen van de draken 

 
dit zijn bijna alle draken 
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Schrijfclubje 
Sommige kinderen van de bovenbouw 

zitten voor 4 weken in een soort 

schrijfclubje (wij zijn er twee van (wij 

zijn Gaia en Saar ). 

Daar krijgen we opdrachten van Ymkje de 

moeder van Emiel. 

Het thema van deze 4 weken is natuurlijk 

Azië, want in de hele bovenbouw is Azië 

het thema. 

Een paar opdrachten die we al zijn 

tegengekomen zijn dat we een verhaal 

moesten schrijven over China, en dat verhaal moest gaan over de spullen die de Ymkje 

meegenomen had die wat te maken hadden met China. 

De tweede opdracht was dat we een reclamefolder moesten maken over het ijspaleis van 

China je mocht in tweetallen. 

De derde en de ene laatste (tot nu toe.) opdracht was dat de ymkje een boek voorlas 

over:” de jongen die zo klein was als een kinderduim”, en wij ( oftewel de kinderen ) 

mochten zelf het eind verzinnen. 

En de allerlaatste opdracht was dat we een herinnering op moesten schrijven maar je 

moest er wel een gedicht van maken. 

En daarna als extra opdracht maakte wij een kaft. 

Onze mening: 

Ik ( saar ) en Gaia vonden het echt heel leuk. 

Je leerde veel over beginzinnen, eindzinnen en nog veel meer. 

We hebben er ook heel veel van geleerd van onszelf en van boeken, van onszelf hebben we 

vooral geleerd dat we heel veel fantasie hebben en goed onze gedachten kunnen 

omschrijven. 

Het punt is we willen heel graag nog zo’n maand vol leerplezier. 
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Dit is wat we hebben gemaakt: 

 

Opdracht 1:  

 

opdracht 2:  

 

Opdracht 3:  
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opdracht 4:  

 

extra opdracht:  

 

 

Door:”Gaia & Saar”( IBB ) 
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Ingezonden berichten: 
JouwSportPas (JSP) is weer begonnen!  
  
Je kunt je nog inschrijven voor JSP sporten. 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. 
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  

Hier nog een link naar een filmpje: promotie filmpje  
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 
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Oproep: 
AC Waterland Schoolestafette 2020 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zoeken een contactpersoon! 
AC Waterland wil een oude traditie nieuw leven inblazen en dit jaar weer een Schoolestafette 
organiseren! We willen dit keer gaan strijden met gemengde teams, waarin zowel meisjes als 
jongens deelnemen in vier leeftijdscategorieën: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en 
groep 7 en 8. We zoeken een enthousiaste ouder die dit voor de montessorischool zou willen 
coördineren! 
 
Lijkt het je leuk om dit te doen, stuur dan een mailtje naar: jeugd@acwaterland.nl of neem 
contact op met Jaap Visser (vader van Merle en Yfke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 12 voor 20 februari sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:jeugd@acwaterland.nl
mailto:berichten@msl.espritscholen.nl

