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BERICHTEN 5                                       1 november 2019 

 

Kalender: 

 
Bijlagen: Groot Montessori Kerst Orkest + flyer Schoolband 

 
Nieuws van de directie: 
Afgelopen maandag gingen we van start na een week herfstvakantie. Het is altijd fijn om  
de kinderen weer te zien. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een weekje rust en 
ontspanning. Er komt nu een leuke en gezellige, maar ook drukke tijd aan met veel 
activiteiten en feesten. Met als aftrap Sint Maarten over anderhalve week. 
 
Schoolplein 
In de laatste weken voor de herfstvakantie is er hard gewerkt aan ons schoolplein. In de 
vorige Berichten schreef Melek namens het tuinteam al een mooi stuk hierover. De kinderen 
zijn enorm blij met het vernieuwde voetbalveld en het klimtoestel. We hebben ervaren dat de 
kinderen de palen rondom het voetbalveld ook gebruiken om op te zitten, te klimmen en om 
tussen te spelen. De palen zijn hier echter niet voor bedoeld en dus ook niet geschikt voor. We 
hebben dit in alle groepen met de kinderen besproken. De kinderen weten dat deze palen er 
staan om een afscheiding te hebben tussen het voetbalveld en de rest van het plein en niet als  
klimtoestel. Aangezien u als ouder natuurlijk ook op het plein komt, mogelijk ook met jongere 
broertjes of zusjes of andere kinderen, is het belangrijk dat u ook op de hoogte bent van de 
regels en afspraken die wij hebben. In verband met de veiligheid van de kinderen vragen wij u 
om er ook op te letten dat de regels en afspraken nagekomen worden. 
 
Stepjes 
Veel kinderen op school hebben een step. Tot voor kort kwam een enkeling hiermee naar 
school. De step werd dan vaak bovenaan de trap binnen in de school neergezet. Inmiddels 
komen er steeds meer kinderen op de step naar school. Het is niet wenselijk dat al die steps 
binnen geplaatst worden. Er is geen plek voor, het staat rommelig, het is onveilig en we zien 
ook dat kinderen niet altijd de verleiding kunnen weerstaan om onder schooltijd even een 
rondje binnen te steppen. Er is daarom besloten dat alle steps, net als de fietsen, buiten in 
de fietsenrekken geplaatst dienen te worden. 

 

Maandag 4  Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Vrijdag 8 
Intekenlijst 
gesprek 
(1,2,4,5,7) 

 Staking 
Geen les! 

  

Maandag 11 Dinsdag 12 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrijdag 15 
Sint Maarten    Open Podium 

OB-MB-BB 
Berichten 6 
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Nieuws uit de Middenbouw:  
In de middenbouw hebben wij voor 
de herfstvakantie weer genoten van 
het herfstfeest. De kinderen hebben 
bladeren gezocht en toen een egel 
geknutseld. Verder mochten zij fruit 
snijden. Na het fruit snijden kwam 
het heerlijkste moment, namelijk het 
fruit opeten! We hebben de kinde-
ren nog nooit zoveel zien eten en al 
het fruit was dan ook schoon op.  
Dank aan de ouders die geholpen 
hebben om er weer een mooi feest van te maken! 
 
 
Herfst 

blaadjes falen van de bomen blaadjes en de egels doen in de herfst een 
winterslaapen. en de egels versamelen het eten en verstopen het.      
ze mogen katten melk en brokjes en ze mogen niet melk in een pakje 
van mensen.  

 
ik wil niet 
meer dat de 
mensen brood 
geven aan de 
egels. 
 
 

 
dit is het eint van me verhaal . 
 
 
einde  
Merlijn  
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Optreden schoolband  in Café De Drie Zwanen 
Extra optreden:  

Das Binnenband  
 
Van golden oldies als Queen, Bowie en Nena, tot hedendaagse sterren als Rihanna, Anouk en 
First Aid Kit.  Met strakke drum en bas, rockende gitaren, lekkere samenzang, scheurende sax 
en zo nu en dan een fijn vioolloopje, geven de muzikanten van Das Binnenband hun eigen 
draai aan bekende popnummers. 
  
Na een swingend optreden tijdens het zomerfeest van de Montessori School, komt de band 
binnenkort naar café De Drie Zwanen in Den Ilp om muziek- en dansliefhebbers te trakteren 
op een knallend optreden. Dus, mis het niet en zet zaterdag 2 november in je agenda! 
  
Zaterdag 2 november, 20.30 uur 
Café De Drie Zwanen, Den Ilp 68 

 

Optreden Groot Montessori Kerst Orkest: 
 
Zie de bijlage van Anneke Wouterse voor meer informatie! 
 

 
 
 
 

 
 

De herfst 
Ik ben in de herfst jaareg 
Herfst is leuk om dat er bladeren 
falen en je un hoop kunt maaken 
en dan er in springen  
En om dat je ook ijkels kan 
vinden en dennenapols soeken 

en bladeren soeken  
En je kunt ook in un boom klimen en  je kan ook 
in plassen stampen met laarsen 
En dit verhaal  was oover de herfst 
 

Groetjes Aron 
Klas FMB 
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Bericht van IVN: 
De maand november staat voor de deur met de volgende natuuractiviteiten van 

IVN Twiske 

Zaterdag 2 november: 10:00-13:00 uur 

Landelijke natuurwerkdag 

Start met een korte rondleiding om de natuurwaarde van het gebied te laten zien en 

ervaren. 

Locatie: Ratteneiland, Sportpark Landsmeer 

De werkzaamheden bestaan vooral uit het uittrekken van berkenboompjes op het dijkje 

rond de uitgegraven poel, maar er zijn ook lichtere werkzaamheden. 
Opgave en gegevens via www.natuurwerkdag.nl 

Zondag 3 november: 13:00-15:00 uur  

Met Twiskespeurders speuren naar trekvogels Voor 6-11 jarigen o.l.v. w.gr. 

Twiskespeurders 

Vogels spotten o.l.v. een vogelaar (neem je verrekijker mee of leen er een van IVN 

Twiske), ontdek hoe vogels de weg naar het zuiden weten, speurtocht met een kompas en 

een vetbol maken. 

Boerenhuiskamer Boerderij de Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer (in Het Twiske) 
Opgave via kinderactiviteiten@ivntwiske.nl 

Zondag 24 november: 10:30-12:30 uur 

Rondje Stootersplas: vogelen per fiets o.l.v. Jan van Emaus 

Start: Boerenhuiskamer Boerderij de Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer (in Het 

Twiske) 
Opgave via broekemaus@upcmail.nl of 020-4822317 

Maandag 25 november: 20:00-22:00 uur 

Uilenlezing o.l.v. Luc Smit 

Locatie: Geertruidahuis van ‘Vrij en Blij’, 

Dr. M. Luther Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer 
Opgave via excursies@ivntwiske.nl of 06-1649411 

Meer leren over nachtvlinders en libellen 
Tijdens de nachtvlinderexcursie bij Nico Dekker bleek er bij meerdere deelnemers animo om 
meer te leren en ontdekken over nachtvlinders en libellen. 
En wellicht zijn er ook andere IVN-ers die niet aanwezig waren, maar wel geïnteresseerd zijn. 
Nico heeft de data dat de Vlinderwerkgroep van de KNNV Zaanstreek bij elkaar komt op een 
rijtje gezet. 

30 oktober 2019 
13 november 2019 
11 december 2019 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
http://www.natuurwerkdag.nl/
http://w.gr/
mailto:kinderactiviteiten@ivntwiske.nl
mailto:broekemaus@upcmail.nl
mailto:excursies@ivntwiske.nl


 
 
 

  
 

Montessorischool Landsmeer      Burgemeester Postweg 88      1121 JC      Landsmeer 
 020 – 482 33 53      http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/    
     5/5  

 
 
 
 
 
 
15 januari 2020 
19 februari 2020 
11 maart 2020 
8 april 2020 

 
Wie wil kan een of meerdere avonden bijwonen. 
Locatie: Heimans museum, Thijssetraat 1, 1504 LB in Zaandam 
Koffie/thee regelt Nico voor een kleine vergoeding.  
Deelname is verder gratis. 
 
Voor meer info kun je bellen met Nico: 06-53 46 01 07 . 
 

Meer verhalen uit middenbouw FMB: 
vakantie verhaal Yara meerum 
ik ging naar slagharen en ik ging in een waterachtbaan. het was super leuk. met papa,,me neef 
en me nichten. en ik ging met me nicht een jackpot spel doen . het was super leuk.ik bleef er 1 
nachtje slapen.en als avond eten aten we zalm met watermaloen .en toen slapen. en toen de 
hele dag spelen en dan naar huis.thuis weerdt ik super blij! en ik was in het weekend een 
boswandeling 

 
vakantie verhaal Indy 

ik ben met 
opa nar  
de argiejon geweest 
 
vakantie verhaal Yfke 
ik ging in de ogtend naar het zwemmbad en toen kwaamen ?! 
jasmijn en bela en aaliks ! en we gingen boven de a4 eten en toen gingen we naar huis en toen 
gingen we naar bed en de volgende ogtent naar school       
en ik font het niet  

leuk 
 en ik ging naar balendak met bela en jasmijn en we  gingen naar  de spiltuin teo met jasmijn 

en dela.en we haben heelfeel pret met elkaar   

 
 
Kopij voor berichten 6 voor 14 november sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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