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BERICHTEN  12                                   28 februari  2020 

 

Kalender: 

    

Bijlage:  Interactief Theater DNL social media en gamen 
 

Nieuws van de directie: 
De eerste dag na de voorjaarsvakantie startten we met een studiedag en hadden de 
kinderen dus nog een dag vrij. Maandagmorgen hebben we met het team gesproken over  
de ambities die we voor onze school hebben. Dit schooljaar wordt namelijk het Schoolplan 
2020-2024 vastgesteld. Het schoolplan handelt over de kwaliteit van onze school en geeft 
niet alleen sturing aan de geplande schoolontwikkeling, maar is ook een document waarmee 
wij verantwoording afleggen van ons werk naar elkaar, de ouders, het bestuur en de 
rijksinspectie. In de middag hebben we een interessante bijeenkomst gehad onder leiding 
van Esther Pelgrom over Kindportfolio’s. Het was een inspirerende dag. 
 

Zoals ik u al in Berichten 11 liet weten begint maandag 2 maart ons schoolbrede thema over 
Suriname. Op woensdag 25 maart van 15.30 tot 17.30 uur wordt het thema feestelijk 
afgesloten. De kinderen gaan dan alles wat zij geleerd en gemaakt hebben tentoonstellen 
voor hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Dit wilt u 
zeker niet missen, dus zet het in uw agenda! 
 

Wanneer u van de TSO gebruikt maakt krijgt u binnenkort de factuur voor de 1e termijn van dit 
schooljaar. De incasso zal als alles goed gaat plaatsvinden op 12 maart a.s. 
Vervolgens zal de ouderbijdrage in 4 termijnen worden geïncasseerd, te weten eind maart, 
eind april, eind mei en eind juni. 
 

Achtste groepers 
De afgelopen weken hebben de achtste groepers vele verschillende middelbare scholen 
bezocht. In verband met het lotingssysteem dat er in Amsterdam is, moet er een lange lijst 
met scholen ingevuld worden waarop de kinderen geplaatst zouden willen worden. De 
meeste kinderen hebben tijdens de voorjaarsvakantie met hun ouders nagedacht over hun 
lijst. Voor sommigen een moeilijke keuze, anderen weten direct wat ze willen. Alle kinderen 
moeten, voor de daadwerkelijke aanmelding, met hun ingevulde lijst bij mij langs komen om 
een officiële schoolstempel te halen op het aanmeldformulier. Voor mij is het een leuk 
moment om even een gesprekje te hebben met de kinderen over hun keuze. Nog een paar 
maanden en dan moeten we ze “loslaten”. 

Maandag 2 Dinsdag 3 Woensdag 4 Donderdag 5 Vrijdag 6 
Start Thema     

Maandag 9 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Vrijdag 13 
  Studiedag 4 

Kinderen vrij 
 Berichten 13 
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Nieuws uit de Onderbouw: 
In de onder- en middenbouw zijn deze week de vakantieverhalen uitgewisseld. Er is druk 
verteld en getekend over alle belevenissen. 

Dinsdagmiddag zijn we samen met de kinderen 
uit de middenbouw naar de theatervoorstelling 
"eet je bord leeg" in theater DAT! in Amsterdam-
Noord geweest. 
Tijdens deze voorstelling wilde Jipski niet eten. 
Wat Momski en Popski ook probeerden, het eten 
eindigde steeds op het hoofd van Popski. Jipskies 
ouders probeerden van alles wat leidde tot 
absurde situaties met levensgrote etenswaren. 
Sommige kinderen vonden het een beetje 

griezelig maar de meeste kleuters vermaakten zich kostelijk. De hele voorstelling werd 
gespeeld in "Gibberish", gebrabbel met wel wat herkenbare klanken maar geen echte 
woorden. Verder was Momski een moeder met een baard en van Jipski werd niet duidelijk of 
het een jongetje of een meisje was. Er zat dus van alles in deze voorstelling maar bovenal was 
het een gezellig uitje met elkaar. 
 
Volgende week begint het thema Suriname door de hele school. Uiteraard zijn we achter de 
schermen al druk bezig met alle voorbereidingen. Ook hebben we weer hulp van ouders nodig. 
U kunt zich hiervoor aanmelden op de intekenlijsten die hangen op het onderbouwplein, alvast 
bedankt! Het thema wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst maar kom gerust 
tussendoor ook eens binnenlopen om te kijken waar we allemaal mee bezig zijn. 
 
Workshop  

Na een workshop "ballonauto maken" waarbij 
zelfgemaakte auto's van karton, melkdoppen, 
rietjes en ballonnen ook daadwerkelijk 
konden rijden, gingen we de week erop iets 
geheel anders doen. Met afvalhout, dat ik in 
de week ervoor tot kleine, hanteerbare blok-
ken had gezaagd en voorzien had van vele 
gaten en vervolgens geschuurd, gingen we 

aan de slag.  6 Kinderen bogen zich over het krat met blokken, plukten er van alles uit en 
verbonden de blokken met deuvels, die met een hamer in de gaten werden getikt.  
Her en der werd er weer een deuvel uitgetrokken met een combinatietang, die ook gebruikt 
werd om ijzerdraad te knippen. Met de fretboor werden eigenhandig kleine gaten gemaakt in 
plaatmate-riaal, waar ijzerdraad doorheen werd geregen.  
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Op een speelse manier maakten de kinderen kennis 
met gereedschap en het werken met hout: dieren, 
miniatuur speeltoestellen en abstracte gebouwen 
verrezen in no time onder hun handen! Een uur 
lang heb ik "geen kind aan ze gehad", ze gingen er 
helemaal in op. Pluim voor hun inzet en 
enthousiasme! 
Daphne v. Voorst (moeder van Yara uit COB) 
 
 

Nieuws uit de Middenbouw: 
Verhalen over de vakantie: 
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Nieuws van de MR 
Beste ouders, 
De MR bestaat op dit moment uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Twee van de drie leden van de 
oudergeleding dienen conform het MR reglement hun plaats per 1 mei 2020 ter beschikking te 
stellen. Op basis van het roulatieschema zijn dit de plaatsen van Roos Veldt (secretaris) en 
Marije de Lange (voorzitter). Roos heeft aangegeven haar plek graag door te willen geven, 

Marije stelt zich verkiesbaar en houdt graag zitting in de MR. 
 

Wat houdt het in om lid te zijn van de MR? 
De MR is een controlerend orgaan en ziet het als haar belangrijkste opdracht om de identiteit 
van de school te waarborgen en het belang van de school en de kinderen bij voorgenomen 
besluiten altijd voorop te stellen. De primaire taak van de MR is daarbij het toetsen van het 
beleid van de school. Beleidswijzigingen dienen door de directie voorgelegd te worden aan de 
MR en conform de Wet Medezeggenschap op School heeft de MR dan advies- of instemmings-
recht. Het is ook gebruikelijk dat een MR-lid onderdeel uitmaakt van de benoemingsadvies-
commissie voor directie en personeelsleden. 
Op de agenda van de MR staan bijv. de volgende onderwerpen: 

 Het schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan 

 Besteding van het geld van de school 

 Bestemming ouderbijdrage 

 Instemming ontwikkelingsplannen van de school 

 Vaststellen van vakanties en vrije dagen 

 De formatie (omvang en inzet van personeel) 

Montessorischool Landsmeer maakt onderdeel uit van Esprit Scholen, waarin 14 scholen in 
zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) vertegenwoordigd zijn.  
In de ideale situatie levert de MR een lid voor de GMR, die op het niveau van Esprit Scholen 
opereert. Op dit moment geven we dit op een andere manier vorm en heeft Guus ten Bosch 
deze taak op zich genomen.  
 

Gemiddeld vergadert de MR 6 keer per jaar. Aan het einde van het schooljaar heeft de MR een 
afsluitend etentje. 
  
Heeft u vragen over de MR? 
Gebruik dan bovengenoemd e-mailadres of spreek één van ons aan op het schoolplein! 
 

Met vriendelijke groet, 
De MR (Marije de Lange, Roos Veldt, Marisja de Best, Michelle van Kooten, Tess Roovers en 
Marloes Blaauw) 

Indien je interesse hebt om je voor de school in te zetten als lid van de MR, dan kun je je 

t/m 20 maart aanmelden op het e-mail adres van de MR: mr@msl.espritscholen.nl 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Ingezonden berichten: 
 
AC Waterland schoolestafette 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herhaalde oproep - Wij zoeken nog steeds een contactpersoon! 
AC Waterland wil een oude traditie nieuw leven inblazen en dit jaar weer een schoolestafette 
organiseren die waarschijnlijk op een zondagochtend in juni gaat plaats vinden!  
We willen 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 
nog steeds een enthousiaste ouder die dit, samen met de gymleerkracht, voor de 
montessorischool wil coördineren!  
 
Lijkt het je leuk om dit te doen neem dan contact op met Jaap Visser (vader van Merle en Yfke) 
op 06-44318996 of stuur een mailtje naar: jeugd@acwaterland.nl. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Voorstelling Zaantheater 
Na het succes van voorgaande jaren organiseert het Zaantheater dit jaar wederom het gratis 
toegankelijke Grote Avonturen Festival en daarom zijn zij nu op zoek naar onze dapperste, 
stoerste en creatiefste bezoekers! Tijdens Het Grote Avonturenfestival heeft het Zaantheater 
namelijk spannende speurtochten, workshops, proefjes en dans- en knutselactiviteiten gepland 
die je niet wilt missen. Naast de gratis activiteiten en workshops door het hele theater kun je 
ook nog genieten van maar liefst drie betoverende voorstellingen in de grote en kleine zaal. 
Deze voorstellingen kosten slechts €5 per voorstelling. Ben jij niet snel bang en ga jij geen 
enkele uitdaging uit de weg? Of hou je van dansen, zingen of knutselen? Kom dan gezellig langs 
op zondag 8 maart en leef je uit in de foyer. 
 
https://zaantheater.nl/tickets/het-grote-avonturen-festival-2020/?evid=1087095553-
1528705292 
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Interactief theater DNL komt naar Landsmeer, voor ouders over social media en gamen 
Op 26 maart is er een theatervoorstelling voor ouders in de Zoete Inval.  
Onderwerp: social media en gamen.  

 
 
 
 
 
Zie ook de affiche in de bijlage voor nog 
wat extra informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kopij voor berichten 13 voor 12 maart  sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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