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BERICHTEN 2                                     25 september 2019 

 

Kalender: 

Bijlage: Boekverkoop 4 oktober 

Nieuws van de directie: 
Na de zomervakantie hebben we met de kinderen vier weken intensief gewerkt 
aan het Rots en Waterprogramma. Het thema was: kennismaken met de nieuwe 
groep. Afgelopen maandag sloten we dit thema af met alweer de zesde Rots en 
Water sport- en spelochtend. De spelletjes en groepjes werden geleid door de 
bovenbouwkinderen. Het was gelukkig droog dus de activiteiten konden zowel buiten als 
binnen plaatsvinden. De sportochtend was ook dit jaar weer een groot succes! De lessen van 
Rots en Water die zich richten op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid 
zijn in alle bouwen opgenomen in de jaarplanning. Dit betekent dan ook dat er het hele jaar 
door Rots en Waterlessen worden gegeven.  
 
In de laatste Berichten voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat het Gadaku instituut  
(Rots en Water inst.) heeft laten weten dat onze school voldoet aan alle eisen die er gesteld 
worden om een geregistreerde Rots en Waterschool te worden. Aan het einde van de sport-  
en spelochtend hebben wij in het bijzijn van alle kinderen het Rots en Waterbordje feestelijk 
onthuld! Daarnaast kregen alle kinderen een sleutelhanger met een Rots en Waterballetje 
eraan. We zijn er trots op dat we nu een geregistreerde Rots en Waterschool zijn. 
 

Duurzaamheid 
Voor de zomervakantie lieten wij u ook al weten dat wij met behulp van de ouderbijdrage 
mooie, duurzame afvalbakken konden aanschaffen. Met een kleine vertraging zijn ze nu 
gelukkig allemaal geleverd. In elke bouw wordt nu in dezelfde bakken papier, gft en restafval 
gescheiden ingezameld. Met de start van deze nieuwe bakken hebben wij ons beleid rondom 
afvalverwerking, met instemming van de MR, ook iets veranderd. In alle groepen is met de 
kinderen gesproken over het effect van plastic in de natuur. Er is uitgelegd waarom het belang-
rijk is zo min mogelijk gebruik te maken van plastic zakjes en plastic verpakkingen. In het kader 
van duurzaamheid vragen wij u vanaf nu het pauzehapje, het drinken en de lunch van uw kind 
in een bakje, broodtrommel of beker mee te geven en geen gebruik meer te maken van plastic 
zakjes of drinkpakjes. Mocht uw kind toch nog een plasticzakje of verpakking mee naar school 
nemen, laten wij het kind dit mee naar huis nemen. 

Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 
Rots en Water 
sportochtend 

  Schoolreis 
middenbouw 

Schoolfotograaf 
Kaartverkoop muziekfestival 
8.30-9.00 uur! 

Maandag 30 Dinsdag 1 Woensdag 2 Donderdag 3 Vrijdag 4 
  Kinderboekenweek Kinderboekenweek 

Schoolreis OB 
Artis 

Kinderboekenweek 

Bezoek schrijver bovenbouw 
15.00 uur Boekenmarkt 
Berichten 3 
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Oproep: 50 jaar Montessorischool Landsmeer 
Op initiatief van ouders, die belang hechtten aan de mogelijkheid hun eigen en andermans 
kinderen montessorionderwijs te laten volgen, werd in september 1970 de Stichting Montes-
sorionderwijs Landsmeer opgericht. Dit betekent dus dat onze school over een jaar vijftig jaar 
bestaat! Natuurlijk willen wij dit gaan vieren. De organisatie van zo’n belangrijke gebeurtenis 
vraagt behoorlijk wat tijd en inzet. We zijn daarom op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om mee te denken en mee te helpen hoe we het 50 jarig bestaan van de Montessorischool 
Landsmeer gaan vieren. Dus als u denkt het lijkt me leuk om hierbij te helpen, stuur dan een 
mail naar b.vanderplas@msl.espritscholen.nl 
 

Richtlijnen verlof 
Het nieuwe schooljaar is weer volop gestart. Sommige ouders zijn ook alweer vakantieplannen 
aan het maken, waarbij soms gevraagd wordt om verlof buiten de officiële vakantiedagen. 
Voor het toekennen van vakantieverlof, al is het slechts voor een dag, gelden strenge regels.  
Bij hoge uitzondering kan er buiten de schoolvakanties om vakantieverlof worden verleend als 
de ouders/verzorgers kunnen aantonen dat het feitelijk onmogelijk is om tijdens de reguliere 
schoolvakanties weg te kunnen. In onderstaande link kunt u lezen wat de richtlijnen voor het 
toekennen van verlof zijn.  
www.montessori-landsmeer.espritscholen.nl/home/de-school/richtlijnen-verlof 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Afgelopen twee weken zijn wij bezig geweest met alles over de "zeester". Inmiddels is de herfst 
als thema aangebroken. Heeft u gezien hoe mooi ons pleintje in herfstsfeer versierd is door de 
ouders?  
Ook de tuinouders zijn heel hard voor ons aan het werk geweest op het onderbouwplein, 
waarvoor onze dank! Helaas hebben we nog steeds last van wespen en daarom spelen we nog 
op het andere plein. 
Op 3 oktober gaan we gezellig naar Artis. Hierover heeft inmiddels een brief gekregen. 
 

Dringende oproep tuingroep! 
In de vorige berichten heeft u de oproep van de tuingroep kunnen lezen voor hulp bij het 
opknappen van het voorplein in het weekend van 5 en 6 oktober. Helaas heeft er tot nu toe 
echter maar één iemand gereageerd… Meld u daarom alstublieft alsnog aan bij Irene!  
i.sluis@msl.espritscholen.nl 

 
Nieuws uit de Middenbouw: 
Da Vinci 
In de middenbouw zijn we weer begonnen met de Da Vinci lessen. De eerste les ging over tijd. 
Hoe is de dag ingedeeld, de dagen van de week, de maanden van het jaar en de seizoenen.  De 
kinderen hebben allerlei opdrachten gemaakt en spelletjes gedaan met tijd. 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:b.vanderplas@msl.espritscholen.nl
http://www.montessori-landsmeer.espritscholen.nl/home/de-school/richtlijnen-verlof
mailto:i.sluis@msl.espritscholen.nl
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de kittens 
er waren twee kittens 
en ze heten  Lena 
en ze was zo  schattig  en zacht  
en Lef 
    en hij was ook heel lief.  
en ze konden al in de boom klimmen. 
en ze mochten ook al naar buiten en ook 

spelen. 
 
en ze konden ook heel druk zijn. 
en ze haden een speeltje. 
en je kon ze optilen.  
 en ze hebben een bak en die stinkt zo  
erg. 
 

 en als ze in de boom zitten dan kijken 
ze naar beneden en dat is zo schattig.  

 

en dit is het einde van Liv 

 
 
Bij ons in de klas (EMB) heeft Kevin een KOO les gegeven over de seizoenen. Siem heeft hier 
iets over geschreven. 
Liam en Joep zijn gaan onderzoeken wie de graffiti op het schoolplein heeft achter gelaten. Zij 
deden sporenonderzoek met een vergrootglas maar hebben helaas de dader niet kunnen 
achterhalen. 
 
 
 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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het was erg moeluk maar  we gafen 
niet op trouwens wij zijn joep en liam en 
we werkten aan dit mystery 

graffiti  
is ons onderzoek maar een ding valt 
tegen en dat is onze bewijsmatriaal  is 
gestolen en nu weten we  niet wie het 
heeft gedaan het is buiten diep in de 
nagt en wij zijn detektivs. 

einde 
 
Seizoenen&rekenen 
Hoofdstuk.1.seizoenen 
1 seizoen=3 maanden! 
1 jaar=4 seizoenen! 
1 seizoen kan 91 dagen zijn 
 
hoofdstuk.2.rekenen 
10+10= 
1-1= 
10.dm=....m 
10.cm=....dm 
dit zijn 4 reken somen 
5 reken manieren tijd keer + geld - en :                                                           door siem de heer 

 
Nieuws uit de Bovenbouw: 

Meditatieles van Maya 
 

Kyra: Vrijdag 13 september kregen we een meditatieles van Maya. Het was 

heel leuk. 
 

De eerste opdracht moesten we met onze ogen dicht een bal aan degene 

links van ons geven totdat hij bij onze juf Caroline kwam. 

Dat was echt leuk!  
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We zaten trouwens in een kring en in het midden van de kring lagen 3 

kaarsen. 

 

Daarna had Maya een zachtere bal ,gewoon van stof gehaald. 

Toen deden we met die zachte bal de opdracht ,dat je je ogen dicht moest 

doen en als Maya je naam zei rolde ze de bal naar je toe en moest je hem 

pakken. Dan moest je je ogen open doen.   

En dan moest je hem weer naar Maya terug rollen of gooien. 
 

Bij de 3e opdracht gingen we op onze adem letten en proberen niet te 

denken aan het geluid om je heen. en steeds als je weer aan het denken was 

moest je weer terug naar je adem. 

Je mocht ook je ogen dicht doen. 

Het was heel grappig dat het op één moment heel stil was en toen hoorde je 

weer geluid. 
 

Bij de 4e opdracht moest je luisteren wat je allemaal om je heen 

hoorde.Heel veel mensen hoorden hele gekke dingen. 
 

Voor de 5e opdracht moest je aan je benen en/of armen voelen en dan 

vertellen wat je voelde. 

Boris zei dat hij de duivel voelde haha. 

 

Toen de 6e opdracht er alweer was moest je eerst aan het haar van degene 

links van je voelen en dan aan degene rechts van je. Daarna moest je het 

verschil vertellen. 

Ik moest aan het haar van Emile en Sanne voelen. 
 

De 7e opdracht en de laatste opdracht moest je je ogen dichtknijpen en je 

moest de kaarsjes nog net zien. Dan blies Maya de kaarsjes uit en dan moest 

je raden of ze de grote, kleine, of middelgrote kaars uit blies. 
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Eigenlijk moesten ik en Juna het aquarium van de vissen verschonen, maar 

we wouden liever een keertje mee doen met de les van Maya hihi. (Maar we 

hadden het aquarium erna wel gewoon schoon gemaakt hoor:)) 

Maya: Aan het begin vond ik het echt heel spannend maar dat ging al 

beter toen we bezig waren.  

Ik had uitgelegd dat je denken eigenlijk nooit kan stoppen, maar dat je het 

wel een soort van baantje kan geven en dat je dat kan doen door op je adem 

te letten, en dan steeds als je weer aan het denken was moest je weer terug 

naar je adem, maar dat je dan niet zelf expres moet gaan ademen want dat 

gaat al vanzelf.  

Je kan het ook doen door te luisteren wat je allemaal hoort. 
 

Ik vond het leuk om te zien dat sommige kinderen zo goed aan het 

concentreren waren en dat sommige kinderen er wat moeite mee hadden. 

Aan het einde kreeg ik allemaal complimenten. 

Ze zeiden:¨ voor een zesde groeper deed je het super goed ¨. 

En toen we bijna uit waren zij de juf dat ze helemaal rustig het weekend in 

gaat en toen we boven handjes aan het geven waren vroegen alle juffen van 

de bovenbouw of ik het ook een keer bij hun een les wou geven. 

Daar was ik heel blij mee. ik ben er ook heel blij mee dat sommige mensen 

echt tot rust zijn gekomen en fijn het weekend in zijn gegaan. 

En ik zelf ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 

Juna: We kregen met de klas een hele leuke meditatieles van Maya. We 

deden er allerlei meditatie opdrachten en een van de leukste vond ik het 

haar voelen. 

Ik moest mijn broertjes haar voelen want die was op visite en ik moest 

Daantjes haar voelen. 

Ze voelden allen twee heel verschillend want mijn broertje heeft krullen en 

de anderen heel glad haar.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Ik vond de bal doorgeven ook heel leuk.  

Je moest met je ogen dicht wachten tot je de bal van de rechter persoon 

naast je naast je kon aannemen en dan moest je de bal met  je ogen dicht 

weer doorgeven aan de persoon die links van je zat. 

  

En voorderest ik vond dat ze alles heel leuk voor had bereid (er stonden 3 

kaarsjes in het midden en Maya had allemaal matten neergelegd waar je op 

kon zitten en het licht was ook uit.)  

 

En ik vond dat maya hele leuke opdrachten had en ik vond het ook een heel 

leuk idee.  

Kortom een hele leuke les! 

 
berichten over de nieuwe boeken in de bibliotheek  
Ik was samen met Jathan in de boekenwinkel.     Om nieuwe boeken voor 
de bibliotheek uit te zoeken. Het was heel gezellig, we hebben ongeveer 
600 boeken uitgekozen. Ik ben er ook achter gekomen wat het thema van 
de kinderboekenweek is. Het thema is reizen en voertuigen! We konden 
daar echt heel veel lezen. 
 

 

geschreven door: Sieuwe  
 

op laptop over geschreven door : Julia  
 

 

 

luchtzuivering  

de bovenbouwklassen zijn bezig door met een plant mee te nemen de 

lucht te zuiveren, het resultaat is goed; er zit meer dan de helft 

minder co2 in de klas. we gaan natuurlijk voor nog beter en dat gaat 

lukken want er komen elke week weer nieuwe planten in de klas.  

Emile 
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de samenwerking van de klassen. 
1: de kinderen werken na de pauze pas samen. 
2: we doen het verluiterend. 
3: befoorbeeld een taaldoen samen werking opdracht. 
4: als het eigen keus is moet eerst de anderen werkjes 

afmaken. (:  
5: en ook engels en anderen werkjes. 
 

de samenwerking van de klassen. 
maar het brobleem is dat vrienden en vrindinen het vaak aan elkaar 
vragen. waarom dat een broobleem is is omdat ze dan afgelijd 
worden en moet lachen waardoor ze niet kunnen concentreren. 
maar dat is niet altijd zo . 
 
 

Bericht van IVN Twiske: 
In het kort weer even activiteiten van IVN Twiske voor de komende periode 
Zondag 22 september: 13:30-15:30 uur 
Herfstexcursie in Het Twiske o.l.v. H. Strijker en Karin Stroet 
Start: Parkeerplaats P19; Polderweg Den Ilp 
Opgave via strijkertjes@quicknet.nl /06 13319278 
 
Vrijdag 27 september 
Landelijke klimaatstaking in Den Haag 
Via de groep natuur, klimaat en duurzaamheid op Ons IVN wordt je op de hoogte 
gehouden van het IVN-meetingpoint.                                 
  
Zaterdag 5 oktober: 10:00-13:00 uur 
Natuurwerkdag Ratteneiland 
o.l.v. Hans Jansen 
Ratteneiland, Sportpark Landsmeer 
Opgave via ratteneiland@ivntwiske.nl 
  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:strijkertjes@quicknet.nl
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/2320e47d-0c69-40c0-9a4e-6bf7d128ced5/4765
mailto:ratteneiland@ivntwiske.nl
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Dinsdag 1 oktober 
Lancering IVN#2 uur natuur challenge 
Zondag 13 oktober: 11:00-16:00 uur 
Beleef de Herfst/Paddenstoelendag voor jong en oud (vrije inloop) 
met van 13.00-15.00 uur voor 6-11 jarigen 
Twiskespeurders speuren naar paddenstoelen 
o.l.v. werkgroep Twiskespeurders 
Boerenhuiskamer Boerderij de Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer 
 
Zondag 13 oktober: 11:00-13:00 /13:30-15:30 
Paddenstoelenexcursies in Het Twiske 
o.l.v. Henk Strijker 
Beheerkantoor Twiske, 
Noorderlaaik 1, Oostzaan 
Opgave via strijkertjes@quicknet.nl /06 13319278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 3 voor 3 oktober sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:strijkertjes@quicknet.nl
mailto:berichten@msl.espritscholen.nl

