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BERICHTEN 1                                      6 september 2019

 

Kalender:      Denk u alstublieft nog even aan de inschrijving voor de Ouderavond…? 
 

 

Bijlage: folder Jouwsportpas 2019 
 

Nieuws van de directie: 
Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie! Ik heb dat zeker gedaan, 
maar ben ook altijd weer blij als het schooljaar start en ik al die blije, lieve kinderen ’s morgens 
weer de trap op zie komen. Ik geniet elke ochtend weer als ik ’s morgens bij de deur alle 
kinderen een hand geef; een belangrijk, kort moment van contact.  
 

Voor sommige kinderen was de start van het schooljaar extra spannend omdat zij nieuw op 
school kwamen of van bouw wisselden. Naast nieuwe kinderen zijn er dit schooljaar ook 
nieuwe collega’s en stagiaires. We heten Kelly, Paul, Kate, Kevin en Romy van harte welkom! 
Kelly staat 2 dagen in de week naast Sylvia in groep EMB en 1 dag in de week naast Tess in 
groep FMB. Paul, doet de zij-instroomopleiding tot leerkracht. Hij werkt twee dagen in de week 
samen met Irene in groep HBB. Op vrijdag staat hij alleen in deze groep.  Kate is een  Ameri-
kaanse studente die een jaar lang drie dagen per week stage bij ons op school komt lopen.  
Zij zal, net als Britta vorig schooljaar, naast Lisa de Engelse lessen voor de kinderen verzorgen. 
Kevin en Romy lopen de komende maanden stage in de middenbouw (groep EMB en FMB).  
In deze Berichten stellen zij zich aan u voor.  
 

Het team wenst iedereen een goed en gezellig schooljaar toe! 
 

Schooltijden 
Inmiddels zitten de eerste twee weken erop en langzaam maar zeker begint iedereen weer te 
wennen aan het “schoolse leven”. Aangezien het belangrijk is dat alle kinderen elke dag op tijd 
op school komen om de ochtend en de middag rustig en soepel te laten verlopen, staat hieron-
der nog een keer opgeschreven hoe de schooltijden er precies uitzien. 
 

De school gaat om 8.15 uur open. U kunt dan met uw kind de klas in om samen naar een 
werkje te kijken of om te helpen bij het opstarten. Om 8.25 uur gaan de ouders/verzorgers de 
klas uit, mogen er geen nieuwe ouders meer de klas in en gaat de klassendeur dicht. De 
kinderen mogen natuurlijk nog wel de klas binnenkomen. De lessen starten om 8.30 uur.  
Er heerst dan rust in de groepen. Kinderen die te laat komen (na 8.30 uur) missen een sociaal 
moment. Daarnaast verstoort het te laat komen de werksfeer in de groep. 

Maandag 9 Dinsdag 10 Woensdag 11 Donderdag 12 Vrijdag 13 
Inloopspreekuur 
Rosa van Hal 
8.00-9.00 uur 

Ouderavond 
OB+MB+BB 
19.30-21.00 uur 

   

Maandag 16 Dinsdag 17 Woensdag 18 Donderdag 19 Vrijdag 20 
  Studiedag 1 

Kinderen vrij 
 Berichten 2 
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Wilt u erop letten dat het tijdens de werkperiode ook in de algemene ruimtes rustig is opdat 
ook de kinderen die daar werken zich goed kunnen concentreren? 
 

’s Middags mogen de kinderen die thuis lunchen vanaf 12.55 uur op school komen. Om 13.00 
uur starten de lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn. Bij herhaaldelijk te laat komen, 
zullen we een melding moeten doen bij de leerplichtambtenaar. 
 

Telefoon 
Sommige kinderen hebben een mobiele telefoon. Op school mogen de telefoons vanzelfspre-
kend niet aan staan. Bij binnenkomst bergen de kinderen hun mobiel, op de daarvoor afge-
sproken plek in de klas, op. Wij, als leerkrachten en ook u als ouder/verzorger, hebben een 
voorbeeldfunctie voor de kinderen. Wij vragen u daarom of u bij het brengen van uw kinderen 
op school ook geen telefoongesprekken wilt voeren, maar deze gesprekken wil bewaren tot 
nadat u de school weer heeft verlaten.  
 

Trakteren  
Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de verjaardag van uw kind. In de onderbouw 
mogen de ouders bij de viering van de vijfde verjaardag van het kind aanwezig zijn. 
Broertjes/zusjes die ook op school zitten mogen niet bij de viering aanwezig zijn. Zij vieren de 
verjaardag tenslotte al thuis en missen anders onderwijstijd in hun eigen klas. In de midden- en 
bovenbouw vieren we de verjaardagen later op de ochtend. Er wordt gezongen voor de jarige 
en deze mag met twee zelfgekozen kinderen de klassen rond om zich te laten feliciteren door 
de andere teamleden. Wilt u bij de traktatie rekening houden met het volgende: 

 Vraag de leerkracht hoeveel kinderen er in de klas zitten (altijd een aantal extra 
traktaties voor het geval er opdelers zijn); 

 Vraag de leerkracht of er in de groep kinderen zijn met een speciaal dieet in verband 
met allergieën of geloofsovertuiging; 

 Wij juichen gezonde en creatieve traktaties toe! Tips kunt u vinden op: 
www.gezondtrakteren.nl en https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-

gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx.  
 Snoep mag niet worden getrakteerd. 

 

Fietsenstalling 
Het is altijd passen en meten om, zeker met mooi weer, alle fietsen in de fietsenstalling op het 
schoolplein te krijgen. Daarom zijn er twee jaar geleden voor het schoolplein zogenaamde 
fietsnietjes geplaatst. Deze fietsenrekken zijn speciaal voor de achtste groepers. Komt u 
alleen om uw kind te halen of brengen, dan verzoeken wij u om uw fiets op een andere plek 
neer te zetten opdat er voldoende ruimte blijft voor de kinderen. Naast het feit de fietsen-
stalling aan de krappe kant is voor het aantal fietsen, heeft het “parkeerprobleem” ook te 
maken met het feit dat sommige fietsen erg breed zijn door de kratten die voorop gemonteerd 
zijn en dat niet alle kinderen hun fiets ook echt op de juiste plaats in de rekken plaatsen. De 
afspraak is dat grote fietsen achteraan staan en de kleine fietsen vooraan.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx
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Het fietsenhok is speciaal voor personeel. Het schooljaar is net begonnen dus laten we er met 
elkaar op letten dat de kinderen hun fiets op de juiste wijze in de fietsenrekken plaatsen.  
 

Schoolgids 
In 2017 is besloten om, in verband met duurzaamheid, elk gezin bij de start op de Montessori-
school Landsmeer eenmalig een papieren schoolgids voor thuis te geven.  Daarna kunt u de 
schoolgids inzien op onze website (http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/home/ ). 
Mocht u om de één of andere reden toch behoefte hebben aan een papieren schoolgids, dan 
kunt u die ophalen bij Fenna (de administratie). Op dit moment wordt de laatste hand aan 
Schoolgids 2019-2020 gelegd. De nieuwe schoolgids wordt zo snel mogelijk op onze website 
geplaatst en zal worden gedrukt voor de nieuwe ouders.  
 

Oproep tuingroep: 
Hulp gevraagd voor opknappen voorplein! 
Vanaf maandag 7 oktober gaat het voorplein op de schop. Het voetbalveld wordt aangepakt en 
er komt een klimtoestel voor de kinderen. Voordat dit echter kan gebeuren, moet een gedeel-
te van de stoeptegels tijdelijk worden weggehaald. In het weekend van 5 en 6 oktober willen 
wij met de tuingroep hiermee aan de slag gaan, maar we hebben hiervoor extra handen nodig. 

Het wordt een pittige klus en vele handen maken tenslotte 
licht werk! 
 
Wilt u komen helpen dan kunt u zich via de mail aanmelden 
bij Irene (bovenbouw) op: i.sluis@msl.espritscholen.nl  
 

Wij hopen uiteraard op veel reacties.     
 

Voorstelrondje: 
Leerkracht Kelly Rehling 
Mijn naam is Kelly Rehling en ik ben 28 jaar. Samen met mijn 
zoon Mason woon ik in Krommenie. Sinds 2014 ben ik 
werkzaam in het onderwijs. Dit eerst in Zaandam en nu ben ik 
klaar voor een nieuwe uitdaging hier bij jullie in Landsmeer! 
Ik geniet enorm van het werken met kinderen en haal hier 
veel voldoening uit. Ik vind het prachtig om ze te zien groeien 
en ontwikkelen met de wetenschap hier mijn steentje aan 
bijgedragen te mogen hebben. Naast mijn werk als leerkracht 
ben ik ook een aantal jaar bestuurslid en leidinggevende 
geweest van een kinderzomerkamp in Zaandam en heb ik altijd oppaswerk gedaan.  
Ik vind naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen het sociaal-emotionele aspect ook 
enorm belangrijk. Een groot doel is (naast het overbrengen van de leerstof) om elk kind met de 
grootste plezier naar school te laten gaan.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/home/
mailto:i.sluis@msl.espritscholen.nl
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Mochten er vragen zijn voor mij bent u altijd welkom om na schooltijd even een praatje te 
maken.  
 

Op maandag zal ik naast Tess in FMB staan en op dinsdag en woensdag mag ik naast Sylvia 
EMB lesgeven. 
 

Leerkracht Paul Soree 
Ik ben Paul Soree en ik ben de duo leerkracht van Irene Sluis en ik sta 
op dinsdag, woensdag en vrijdag voor de groep HBB. U heeft mij vast 
wel gezien, wanneer u uw kind naar school heeft gebracht. Ik ben die 
grijze, ietwat gezette, bebaarde man in het team van de Montessori-
school Landsmeer. Ik ben een zijinstromer, die verleden jaar heeft 
besloten het bedrijfsleven achter zich te laten en het onderwijs in te 
gaan. Hoe is dat zo gekomen? 
In mijn sabbaticaljaar heb ik nagedacht over de tweede helft van mijn 
werkzame leven. De belangrijkste uitkomst van al dit nadenken is dat 
ik meer zingeving wil in mijn werk. Daarnaast vind ik het leuk kennis 
en mijn ervaring over te dragen aan de jeugd. Na uitgebreid mijn plannen besproken te hebben 
met vrienden, familie en niet te vergeten mijn echtgenote kwam het primair onderwijs als 
winnaar uit de bus. Sinds april 2019 zit ik op de Pabo bij de Hoge School van Amsterdam en 
daar krijg ik anderhalve dag per week les van de beste professionals. 
Verder kan ik u vertellen dat ik in Amsterdam Oost woon, dat ik graag door de polder fiets, dat 
ik houd van koken en eten en dat ik zeer gelukkig getrouwd ben met mijn vrouw. 
Zo heeft u nu wat meer informatie over mijzelf, mijn motivatie en mijn privé. 
Ik hoop dat ik door u net zo hartelijk en vriendelijk wordt ontvangen als door mijn collega-
leerkrachten van de Montessorischool Landsmeer. 
 

Stagiair Kevin Scherpenzeel 
Per dit schooljaar ben ik, Kevin Scherpenzeel, het nieuwe gezicht op de maandagen bij juf Silvia 
en Kelly. Iedere maandag mag ik in een voor mij nieuwe wereld kruipen: de denkwereld van uw 
kind. 

Tot dusver heb ik voornamelijk jongeren begeleid tijdens mijn 
werkzaamheden in de horeca, in de functie van leermeester. Hierin 
bereid je ze voor op hun toekomst(ige werkveld). Deze voor-
bereiding is verre van alleen vakinhoudelijk; attitude, plaats in de 
maatschappij, zelfreflectie en verbindingen zijn net zo belangrijk. 
Ik hoop de klas in hun eigen wereld spelenderwijs deze dingen ook 
mee te geven. Hierin is het enthousiasme voor het “leren leren” 
belangrijk. Leren, door de kinderen zich dingen te laten afvragen en 
door ze zelf naar het antwoord toe te bewegen, waardoor ze zelf 
het antwoord vinden. Dit met een goede dosis humor (leren is ook 
leuk), enthousiasme en positiviteit. Starting with the end in mind …  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Voor nu hoop ik in deze lijn zoveel mogelijk te kunnen assisteren waar mogelijk. De komende 
periode is een voorbereiding op het Pabo zij-instroomtraject waar ik per februari 2020 mee 
hoop te starten. 
Tot maandag! 
 

Stagiair engels Kate Vita 
Hello! My name is Kate and I am so excited be the new English 
teacher at MSL this year! I have traveled far from my hometown on 
the south shore of Long Island, NY to learn about the Dutch 
education system and life in the Netherlands. I completed my degree 
in elementary education and teacher certification at Florida 
Southern College in Lakeland, FL. This will be my third experience 
teaching English as a foreign language after spending time teaching 
in Denmark and Costa Rica. I look forward to getting to know the 

students of Montessorischool Landsmeer while we learn from one another!  
 

Ondersteuningsadviseur Gesien Amesz 
Beste ouders/verzorgers,      
Omdat ik regelmatig op de school van uw kind aanwezig ben, heeft 
de directie mij gevraagd een kort stukje te schrijven over wie ik ben 
en wat ik op school doe. 
Mijn naam is Gesien Amesz en ik ben orthopedagoog en GZ-
psycholoog, werkzaam bij Klaarr Educatie. 
Ik ben als ondersteuningsadviseur betrokken bij Montessorischool 
Landsmeer. Dat betekent dat ik regelmatig op school ben om met 
leerkrachten en ouders mee te denken over de ontwikkeling van 
kinderen. Er kan bijvoorbeeld een vraag zijn over leerproblemen, 
moeite met de concentratie of over hoe kinderen omgaan met hun 
klasgenootjes. Ik kom dan een keer kijken in de groep en bespreek daarna met de leerkracht en 
de ouders wat mij is opgevallen. We kunnen dan samen verder bedenken wat er nodig is om 
het kind verder te helpen.  
Soms is een uitgebreidere bespreking nodig en dan komen we samen in het ondersteunings-
team van de school. Bij deze bespreking worden de ouders ook uitgenodigd. 
Als we meer informatie nodig hebben over de ontwikkeling van een kind, dan kan ik ook een 
psychologisch onderzoek doen. Bij een psychologisch onderzoek doen we meestal een 
intelligentieonderzoek, maar vaak gaat het ook over de werkhouding en de schoolbeleving van 
het kind. Zo hopen we tot een nog beter advies te kunnen komen. Voor een psychologisch 
onderzoek is toestemming nodig van de ouders. Het verslag van het onderzoek wordt altijd 
eerst met de ouders besproken, voordat de informatie naar de school toe gaat.  
Tenslotte kunnen leerkrachten mij ook vragen om in de groep mee te kijken, als zij vragen 
hebben over bijvoorbeeld hun manier van lesgeven. Dan kom ik dus niet voor 1 bepaalde  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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leerling, maar let ik meer op hoe het met de hele groep gaat. 
Dit werk doe ik nu al een hele tijd met veel plezier en ik vind het fijn om ook bij 
Montessorischool Landsmeer betrokken te zijn. Misschien dat we elkaar een keer ontmoeten. 
Dan weet u vast wie ik ben en wat ik zoal op school doe. 
Met vriendelijke groet,  
Gesien Amesz 
 
Schoolmaatschappelijk werker Rosa van Hal 

Beste ouders en leerkrachten,  
Graag stel ik me voor als schoolmaatschappelijk werker.  
Ik ben Rosa van Hal en werk bij Spirit Jeugdhulp. U kunt bij mij 
terecht als er zorgen of vragen zijn over uw kind of leerling, zoals 
over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Of over 
hoe het thuis gaat. We kijken samen wat er nodig is om de situatie 
te verbeteren.  
  
Merkt u bijvoorbeeld dat uw kind of leerling niet lekker in zijn of 
haar vel zit, vaak boos of angstig is of moeite heeft in de omgang 
met leeftijdsgenoten? Heeft u vragen over de opvoeding, seksuele 

ontwikkeling, een scheidingssituatie of is er veel strijd thuis? Schroom dan niet om contact met 
me op te nemen. Soms is een gesprek al voldoende om weer de goede weg op te gaan! De 
gesprekken zijn vertrouwelijk en ik deel geen informatie zonder overleg. Ook voor een kind kan 
het helpend zijn om met mij in gesprek te gaan. Dit gesprek gebeurt altijd in overleg met de 
ouders.  
 

U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen. Of via de intern begeleider of leerkracht.  
Ik ben te bereiken op het nummer 06-52017541 en via email r.v.hal@spirit.nl.  
U kunt mij ook opzoeken op school tijdens een inloopspreekuur. Deze worden aangekondigd in 
de nieuwsbrief.  
 

Graag tot ziens!  
 

Nieuws uit de onderbouw 
Vorige week zijn we gestart na een heerlijke zomervakantie. Wat is het toch altijd leuk om 
iedereen weer te zien na zo'n lange tijd. Van een aantal kinderen hebben we afscheid 
genomen voor de vakantie. Zij zijn begonnen in de middenbouw en we horen allemaal 
enthousiaste verhalen over en van hen. In onze groepen zijn nieuwe 4- jarigen gestart, wat 
doen ze al goed mee. We hopen dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school. In ieder geval 
doen de kinderen die al langer bij ons in groep1/2 zitten enorm hun best om ze wegwijs te 
maken. Dat blijft altijd een mooi proces. De eerste twee weken stonden in het teken van 
praten over de vakantie en het herhalen van belangrijke afspraken.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:r.v.hal@spirit.nl
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In de onderbouw worden elk jaar lessen gegeven over “sleuteldieren”. Elk sleuteldier 
vertegenwoordigt een groep dieren uit het dierenrijk, bijv. voor de zoogdieren is dit het konijn, 
voor de vissen de karper enz. In de middenbouw krijgt deze lessencyclus een vervolg en wordt 
er dieper ingegaan op de lesstof. Volgende week is de zeester aan de beurt. 
 

Alle onderbouwouders hebben van ons een aparte informatiebrief gekregen over het "reilen 
en zeilen" in de onderbouw. Tijdens de ouderavond kunnen we dan op vragen ingaan. We 
hopen op een grote opkomst. 
 
Hoewel de meeste ouders het al heel erg goed doen willen we u nogmaals vragen om het 
lokaal op tijd te verlaten en als we zijn begonnen het zwaaien achterwege te laten. Dat geeft 
de rust waar wij naar streven om de dag met de kinderen fijn te beginnen.  
 

Nieuws uit de Middenbouw: 
Ik ben naar Terschelling geweest. Daar heb ik in de klimboom gespeeld. Ik 
had daar een tent. Ik ben daar twee weken geweest en dat vond ik erg 
leuk. 
Ik heb ook nog in de zee gezwommen. Ik ben ook een keer uit eten 
geweest. 
Ik vond het een leuke vakantie. 
 

Einde Bas 

 

Syl verhaal  
We gingen met de caravan en het was best lang. Na heel lang 
rijden waren we er op de camping. Het was  leuk en me tante 
was er ook en me neefje was er ook en daar ging ik meespelen 
maar het weer was niet zo leuk en toen we weer weggingen en 
gingen we naar een andere camping en die vond ik leuker want 
er waren mensen die verkleed waren en dat was mijn verhaal. 
Tot ziens 
 

Vakantie van Luuk 
Luuk, Sam, Thijs en mama gingen naar Balie. 12 uur vliegen. 
Ik heb met manta roggen  gezwommen en met  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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dolfijnen gezwommen.  Een tempel met heilig water. En op 
luuk zijn hoofd was een aap. Ik heb een waterval gezien  en 
gezwommen.  In Spanje had ik  een groot huis met een 
zwembad,  met een pooltafel, pingpong tafel  en een 
zwembad. 
 

Australie (door Evi) 
ik was in Australie en het was ontzettend mooi en leuk. kijk dit is een 

walebie in de bergen en die heb ik ook gezien hij is schattig he. en ik   

 

heb ook koala gezien en die is ook super schatteg. en ik heb ook een 

slang om mijn nek gehad stoer he. en ik heb ook een hagedis op mijn 

hand gehad. 

het was echt een leuke vakantie. en ik heb zo 

veel dieren gezien en het was zo leuk en het was 

ook zo mooi en op het laaste haden we een 

kemper het was echt een leuke kemper en ook 

een mooie kemper. 

hij was lekker groot we paste 

er alle 4 in dit was mijn 

verhaal over australie. einde 
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Nieuws uit de bovenbouw: 

Jathan`s verslag van de boekwinkel. 
Ik ging samen met Sieuwe naar de boekwinkel om boeken te kopen voor school. 
We vertrokken om half tien van school met Carolien, Ilja en Vanessa. We gingen 
naar de Amsterdamse Boekhandel. Toen we binnen waren kregen we limonade 
en er kwam iemand naar ons toe en zei dat we boeken konden gaan uitzoeken, 
ze had een lijstje met de populairste kinderboeken bij zich. We begonnen met 
boeken uitzoeken en op een gegeven moment dacht ik: wat nou als ik gewoon 
die boeken ga lezen? Ik begon met lezen en af en toe kregen sieuwe en ik een 
boek naar ons toe geschoven en keken we of het een leuk boek voor in de was 
bieb of niet. De bibliothecaresse vroeg of we een koekje wilden dat wilde ik wel 
dus ik nam een koekje. Daarna gingen we afrekenen bij de kassa dat duurde 
nogal lang dus toen nam ik stiekem nog een koekje. Alle boeken gingen in een 
doos en alle dozen gingen op een karretje en het karretje reden we naar de auto 
en deden de dozen in de auto en reden terug naar school.  
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JouwSportPas (JSP) is weer begonnen!   
De JeugdSportPas gaat voortaan verder onder de naam “JouwSportPas" en daarvoor kun je je nu weer 
inschrijven voor de lessen vanaf de herfstvakantie. 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 West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders.  
  
Aanmelden en deelname  
Altijd al volleybal, mountainbike, tennis of Yoga willen uitproberen? Ga 
naar www.teamsportservice.nl/westfriesland, klik op de “JouwSportPas” button en klik voor het 
aanbod op de “JouwSportPas najaar 2019” tegel. U kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze gelijk 
afrekenen. U kunt natuurlijk ook meerdere sporten proberen. Inschrijven is mogelijk tussen 11 
september en 7 oktober. Deze kennismakingslessen worden gegeven tussen herfstvakantie en de 
kerstvakantie. 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 West-Friesland, tel. 0229-28 
77 00 of mail naar jspwf@teamsportservice.nl.   

 

 
 
 
Kopij voor berichten 2 voor 19 
september sturen naar de 
administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://www.teamsportservice.nl/westfriesland
mailto:jspwf@teamsportservice.nl
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