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BERICHTEN 4                                     18 oktober 2019 

 

Kalender: 

 
 

Nieuws van de directie: 
De afgelopen periode was zeer verdrietig door het plotseling overlijden van onze leerling 
Juna. We hebben intense en heftige dagen met elkaar gehad waarin we vol ongeloof 
moesten beseffen dat Juna niet meer bij ons is. Het was fijn te merken dat er ruimte was dat 
elke leerling en elk teamlid op zijn/haar eigen manier dit verlies kon verwerken. Er zullen nog 
vele momenten komen die moeilijk zullen zijn maar wij zijn ervan overtuigd dat we met 
elkaar de kracht hebben om die momenten samen te kunnen dragen. Wij willen iedereen 
nogmaals bedanken voor de steun en hartverwarmende woorden die wij hebben 
ontvangen! 
 
Het team wenst iedereen een heel fijne en ontspannen herfstvakantie toe! 
 
 

  

Maandag 21 Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 
Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30 Donderdag 31 Vrijdag 1 
  Luizencontrole  Berichten 5 
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Nieuws uit de Onderbouw:  
Herfstfeest 
 
 

 
 
 

Afgelopen woensdag was er in de onderbouw het herfstfeest. Veel kinderen zagen er prachtig 
uit. Door het park van Landsmeer hebben we in het zonnetje een herfstwandeling gemaakt. In 
de klas zijn er appels geschild en is er appelmoes gemaakt. Terwijl de appelmoes stond te 
pruttelen is er gekleurd voor de appelboom. Van klei zijn er egels gemaakt.  Met de fantasti-
sche hulp van ouders was het een zeer geslaagde en gezellige ochtend.  

 
 
 

 

Bericht van de Bovenbouw: 
Werkweek  
Even afscheid nemen en dan de bus in, werkweek ik kom eraan!  
We zaten een anderhalf uur in de bus en toen waren we eindelijk bij de Buitenjan. 
Toen gingen we onze koffers uitpakken en daarna gingen we buiten spelen en toen blies de juf 
op de fluit en gingen we avond eten. 
De eerste avond aten we hamburgers en patat en toen na het eten mochten we nog ff buiten 
spelen en daarna gingen we bij het kampvuur liedjes zingen en daarna gingen we naar de 
kamers en onze pyjama´s aan doen en toen gingen we OVERLOPEN! En daarna gingen 
we…...eten? 
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En toen slapen. De volgende ochtend gingen we ontbijten 
en maakte onze lunch voor de middag. 
Toen mochten we naar buiten en gingen naar buiten. 
En toen gingen we een tijdje buiten spelen en toen was het 
middag en gingen we ons brood opeten. 
En toen gingen we spelletjes doen en een hakka maken. 
Toen hadden we een wedstrijd gedaan tegen groep 6 en 8. 
Helaas had groep 7 niet gewonnen maar het was wel heel 
leuk om een hakka te maken. En toen mochten we een film 
kijken, buiten spelen of lezen. Na 2 uurtjes gingen we weer 
naar de kamers en daar gingen we ff kletsen en spelletjes 
doen en avondeten en daarna was de bonte avond en we 
gingen ons mooi maken en aankleden en toen daar heen. Er 
waren een paar optredens en toen die klaar was was het 
PARTY TIME……. En daarna gingen we onze pyjama´s aan 
doen en nog een half uurtje dansen.  
Toen gingen we met de klas een doorgeefverhaal doen en 
daarna gingen we naar onze kamers en weer…...eten. En we 
zaten met Rose, Sanne, Feline, Daantje en Sophie. En Rose 
die ging al slapen maar wij nog niet want we hadden de 
bedden bij elkaar gedaan. Maar Rose werd wakker door 
ons. En toen gingen we allemaal slapen behalve Sophie en 

Rose want die gingen nog kletsen en 
overlopen. 
En de volgende dag gingen we ontbijten 
en weer onze lunch maken en ff buiten 
spelen en toen naar het klimbos. En toen 
weer met de bus naar school.    
                               

                       Gemaakt door Sanne en Sophie 
 

Paul berichten door Gib en Roman 

Paul is de meester. Hij is op vrijdag alleen in de klas. Dan gaan we altijd leuke dingen doen.  
Hij doet op dinsdag altijd de kosmische les dan maakt hij een leuke presentatie en een goede. 
Hij komt ook op woensdag en dan helpt hij Irene. hij geeft ook elke vrijdag een rekenles. En hij 
geeft op dinsdag altijd een 5 woorden dictee. 
 
Interview Paul Sorée 
 
Naam : Paul Sorée 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/


 
 
 

  
 

Montessorischool Landsmeer      Burgemeester Postweg 88      1121 JC      Landsmeer 
 020 – 482 33 53      http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/    
     4/7  

 
 
 
 
 
 

Waarom koos jij voor een montessorischool:  Ik ben er een keer geweest  en ik had een goed 
gevoel  bij de school. Op de Pabo heb ik veel geleerd over montessori en dat heeft mijn 
interesse gewekt. 
 
Wat is je lievelingseten: 1 Thaise curry 2 Indiaase curry.  
 
Wat is je lievelingsdier:  Hond uit m'n jeugd.   
 
Heb je kinderen zo ja hoeveel: Ja ik heb 3 bonus kinderen.  
 
Op welke basisschool zat jij: Basisschool de Schakel in Soest. 
 
Werd jij vroeger gepest : Nee, ik ben niet echt gepest, maar wel een klein beetje met mijn 
zachte G toen ik van brabant naar Soest verhuisde. 
 

Juna 
Lieve Juna, je was een lieve, grappige en stoere meid. Je maakte er altijd iets leuks van en 
zorgde steeds opnieuw voor leuke grapjes. Je leefde op een mooie manier en liet zien dat alles 
mogelijk was. Je was behulpzaam, creatief en loste alles op met een lach. Je bent hier 
misschien niet meer, maar je licht zal hier altijd stralen. We kunnen nu wel verdrietig zijn over 
het verlies van Juna en dat mag ook, maar we weten ook dat ze ergens op een mooie plek is en 
vanaf daar naar beneden kijkt en hoopt dat wij haar herinneren aan de goede dingen. Daar 
leeft zij verder, ze heeft het fijn. En ze zal altijd in ons hart blijven. Juna heeft altijd mensen 
geholpen en zelfs nu ze weg is doet ze dat nog steeds. Voordat het ongeluk gebeurde had ze 
het met haar vriendin over organen doneren. Ze zei ‘Als ik dood ga, wil ik mijn organen 
doneren aan mensen die het nodig hebben.’ En dat is nu ook echt gebeurd. Zo heeft zij mensen 
geholpen. Leuke dansjes, toneelstukjes, lekker vloggen, Juna is altijd creatief geweest en daar  
herinneren we haar aan. Het is stil en het is raar dat ze er nu niet meer is, maar je kunt er maar 
beter aan denken dat ze genoten heeft van elke minuut die ze leefde, zij leefde in het nu, ze 
dacht niet aan morgen of gister, maar was blij met wat ze had. We zullen altijd aan je blijven 
denken Juna. 
Liefs Sterre en Zoë.   
 

Geluid  
Ik word wakker van een geluid, een ruis, ruis door mijn hoofd, Ik zie een gang, een zwarte gang, 
Ik wil er naartoe, ik ren, ren zo hard ik kan, ver ver van hier tot waar ik maar kan. 
 
Feline de Haas. 
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Mats & Tiebe 
 
De berichten uit de bovenbouw zijn geredigeerd door Siem te Pas & Saskia van der Zee Llanos 
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ff 

   

 
 

 
  

Joepie ik ga 
hard. 

 

 
 

 

 

Nep, orka´s eten geen mensen 

     Help 
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Bericht van de tuingroep: 
Hallo allemaal, 
 
Wat ziet de schooltuin er weer goed uit hè?! Er is de afgelopen tijd keihard gewerkt door het 
tuinteam om dit mogelijk te maken. Allereerst is het OB plein aangepakt door 3 tuinmoeders. 
Er is opgeruimd, geveegd, gevlochten en het zwaarste van alles: de wilgen zijn geknot en 
opgeruimd. Tot driemaal toe is het grof vuil langs geweest om alle snoeiafval mee te nemen!  

 
Het eerste weekend van oktober was het ook weer raak en is het voorplein aan de beurt 
geweest. De voetbalkooi is vervangen, het oude hekwerk is gerecycled en nog zo veel meer 
werk is verricht. Voor iedereen die heeft meegeholpen: ontzettend bedankt! Zonder jullie was 
het niet gelukt!  
 
Maar wie zijn nou die ouders die de zinderende hitte tijdens de zomerperiode en de moesson-
regens van de afgelopen weken hebben getrotseerd om de schooltuin voor hun kroost speel-
baar te maken en te zorgen dat het veilig is?  
 
Dat zijn Me(y)lek Doğan, moeder van Kardelen en Orman (AOB en COB) en Ender (nog niet op 
school), Maartje Pierce, moeder van Sara (AOB) en Else (nog niet op school), Anika Groeneweg, 
moeder van Constantijn (COB) en Olivier (nog niet op school), Roos, moeder van Roman (HBB), 
Nova (FMB) (en Tobias en Boris inmiddels op de middelbare school), Daphne, moeder van Yara 
(COB), Sarah Roosenburg (het creatieve brein dat grotendeels verantwoordelijk is geweest 
voor het tuinontwerp), moeder van Otis, Ike en Jimmy (HBB, IBB, DMB), Vanessa, moeder van  
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Roos en Lucas (EMB en IBB) en Bart, onze enige tuinvader van Ronja en Jasper (EMB en BOB). 
Juf Irene van de bovenbouw is de voorzitter van dit 8-koppige groepje en onderhoudt alle 
schoolcontacten en zit de tuinvergaderingen voor.  
 
Een grote schooltuin is heerlijk voor onze kinderen. De kinderen kunnen naar hartelust 
ravotten en lekker spelen op de pleinen. Nu het nieuwe speeltoestel er is, is het alleen maar 
fijner geworden voor hen. Het is overduidelijk dat ze genieten. Prachtig om te zien.  
 
Een grote schooltuin zorgt echter ook voor flink wat onderhoud. Of het nu bomen snoeien is, 
onkruid verwijderen, klimplanten aanbinden, bloembollen planten of de boel aanvegen. Er is 
veel te doen in de tuin en dat kunnen we niet alleen. Wij zijn slechts een handjevol ouders die 
óók moeten werken, het gezin draaiende houden en simpelweg niet altijd tijd hebben om bezig 
te zijn in de schooltuin.  
 
We hebben dan ook dringend behoefte aan extra tuinhulp; handige handjes om mee helpen 
te klussen, groene vingers voor de (moes)tuin, maar meestal simpelweg extra helpende 
handen. Lage instapeis, dat moet lukken volgens mij met alle ouders op school! Incidentele 
hulp is natuurlijk ook van harte welkom. Meld je vooral vrijblijvend aan 
via melek@gazendam.com of geef een belletje: 06-15577415.  
 
Groene groetjes van ons! 
 
Namens het tuinteam, 
Me(y)lek Doğan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 5 voor 31 oktober sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl 
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