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BERICHTEN 8                                     13 december 2019 

 

Kalender: 

 
Nieuws van de directie: 

 
Bij het schrijven van de vorige Berichten, zaten we ons nog vol spanning af te vragen of 
Sinterklaas en zijn Pieten ook dit schooljaar op onze Montessorischool langs zouden komen. 
Inmiddels hebben we een fantastisch feest achter de rug! Het leek er even op dat de goede 
oude man toch niet kwam, maar gelukkig kwam hij, na flink wat liedjes gezongen te hebben, in 
een trailer aan. De arme Sinterklaas had die nacht in de trailer moeten slapen omdat, na een 
nacht van schoenen vullen, het huis van Sinterklaas al op slot bleek. Sinterklaas zijn baard zat 
onder het stro! Hij moest even gefatsoeneerd worden, maar daarna heeft hij, samen met zijn 
twee pieten, genoten van een fantastische ochtend op onze school. 
 

Sinterklaas had nog maar amper zijn hielen gelicht of de school was alweer omgetoverd tot 
een prachtig kerstsprookje! Dank aan de OR en alle ouders die hieraan hebben meegewerkt!  
 

Afgelopen woensdag hadden we de Kerstafette. Er waren verschillende  knutselactiviteiten 
georganiseerd. De kinderen hadden zich eerder deze week allemaal voor twee activiteiten 
ingeschreven. Woensdag gingen ze twee keer veertig minuten aan de knutselactiviteit werken 
waar ze zich voor hadden ingeschreven. Alle groepen waren tijdens de Kerstafette gemixt.  

Maandag 16 Dinsdag 17 Woensdag 18  Donderdag 19 Vrijdag 20 
   Margemiddag kinderen vrij 

Kerstdiner 
17.30-19.00 uur 

Studiedag 2 
Kinderen vrij 

Maandag 23 Dinsdag 24 Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27 
Kerstvakantie 
t/m 5 januari 

    

Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 

Weer naar school  Luizencontrole  Berichten 9 
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De kinderen hielpen elkaar en er werd veel samengewerkt. De allerjongsten werden aan het 
handje genomen door een bovenbouwer. De zorgzaamheid is ontroerend. Wederom was de 
Kerstafette zeer succesvol! 
 

Volgende week woensdag gaan we met z’n allen zingen in de kerk Het Kruispunt. Tussendoor 
zal ons Montessori-orkest een aantal liedjes spelen onder leiding van Anneke Wouterse.  
Het is altijd erg leuk om met elkaar te zingen en de kerk heeft een mooie akoestiek en geeft 
natuurlijk enorm veel sfeer. Donderdagavond houden we ons kerstdiner. Dit is al jaren een 
hoogtepunt in het jaar!  
 

Nationale Vrijwilligersdag  
Zeven december was het nationale vrijwilligersdag. Het is voor ons ondoenlijk om alle 
vrijwilligers individueel in het zonnetje te zetten, maar wij willen via deze weg wel graag alle 
mensen die ons op vrijwillige basis helpen, bedanken! Zonder jullie steun kan de school niet 
draaien zoals hij draait!  
 

Nog maar een week en dan is het vakantie. Het team van de 
Montessorischool Landsmeer wenst iedereen alvast 

een heel fijne kerstvakantie en een fantastisch 2020 toe! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bericht van de gemeente 

Het is weer bijna kerstvakantie. Tijd om leuke dingen te doen en samen te zijn met vriendjes, 
vriendinnetjes en de familie. Met oud en nieuw in zicht krijgen sommige kinderen ook weer de 
‘vuurwerkkriebels’. Praat u met uw kind(eren) over het veilig afsteken van vuurwerk? Draagt 
uw kind een vuurwerkbril? Houdt uw kind rekening met dieren en andere mensen in de 
omgeving? En let u er ook op dat uw kind(eren) niet eerder vuurwerk afsteken? De gemeente 
Landsmeer zet dit jaar extra handhavers in om vroegtijdig afsteken van vuurwerk tegen te 
gaan.  
 

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken 

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te 
mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. 
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Wat zijn de regels? 

 Vuurwerk mag gekocht worden op 28, 30 en 31 december. 
 Er mag alleen legaal vuurwerk gekocht worden bij een officieel verkooppunt. Officiële 

verkooppunten herkent u aan het bordje met de tekst: “Verkoop vuurwerk. Roken en 
open vuur verboden”. 

 Het is verboden om Illegaal vuurwerk te kopen, af te steken of  in bezit te hebben. 
 Vuurwerk afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. 

 

Iemand die vuurwerk afsteekt buiten de wettelijke tijden is in overtreding en riskeert een 
boete. Tevens kan het vuurwerk in beslag genomen worden. Jongeren tot 18 jaar die betrapt 
worden op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden worden doorverwezen naar 
Halt. 
 

Melden 
Ernstige incidenten met vuurwerk kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844. 
Anoniem melden kan ook, bij de landelijke meldlijn ‘Meld Misdaad Anoniem‘ 0800-7000. Op de 
website van de Rijksoverheid vindt u meer tips over vuurwerk, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-
weten-als-ik-vuurwerk-ga-afsteken  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Vandaag hebben we met een feestje Gitana in het zonnetje gezet.  
Wat zullen we haar gaan missen! 
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Nieuws uit de Onderbouw: 
Sinterklaas is vrijdag 6 december weer vertrokken naar 
Spanje. Toen we maandag op school aankwamen was het hele 
onderbouwplein al in kerstsfeer gebracht. De ouders hebben 
alles uit de kast getrokken om er iets prachtigs van te maken. 
In de onderbouwkassen staan prachtige kerstbomen, versierd 
door de juffen met de kinderen. In de klas hangen alweer veel 
prachtige werkjes.  
 
Met kerst denken we niet alleen aan onszelf. Door de kinderen zijn kerstkaarten gemaakt voor 
de bewoners van de Keern. Deze zijn donderdag door de kinderen overhandigd, een prachtig 
gezicht! 
 

 
 
Woensdag is er door alle kinderen van de school meegedaan aan de kerstafette. Het was weer 
een erg leuke en creatieve ochtend. De gemaakte werkjes zijn in de klas te bewonderen en die 
zullen wij na het kerstdiner meegeven aan de kinderen. Tijdens de estafette zijn we weer 
enorm fijn geholpen door diverse ouders, erg prettig.  
 
Helaas zijn in deze periode veel kinderen ziek. We wensen hen beterschap en hopen dat ze 
snel herstellen voor de gezellige activiteiten van volgende week.  
 
Vanuit de onderbouw willen we alle ouders bedanken voor hun bijdrage aan de bouwhoek. We 
gaan nu verder op zoek naar (houten)  spullen voor onze winkel en de huishoek. Wie kan ons 
helpen? 
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Middenbouw: 

 het verslag gaat over pietengym door ties en bob  

we moesten in de tauwen gaan klimen en we moesten in de tauwen gaan 
zwaaien en we moeste over de daken lopen en  pakjes door de hoogen 
schorsteen gooien  en we vonde het heel leuk  end 

dit is het stuk van kenjy en dean ik hoop dat je het leuk vind en veel leesplezier!!!!!!!!!!! 

 
 wij verheugen ons erg op het kerstdiner.  hebben jullie er ook veel zin in?  kenjy  dean 
  hebben al een kerstboom.  met kerstballen en lichtjes. en hele grote 
kerstballen en hele kleine!  kenjy en dean hebben een hele grote kerstboom. hebben jullie een 
grote of een kleine kerstboom? kenjy heeft een kleine kerstboom op zijn kamer.ik hoop dat 
jullie niet heel veel kerstballen hebben laten vallen .hoe groot is jullie kerst boom ongeveer?  en 
hebben jullie je kerstboom al versierd ?wij hopen dat het antwoord ja is!!!!!!  als je het leuk vond 
zeg het dan even tegen ons op school! .  en hartelijk bedankt  voor het lezen! 

 
Pietengym 

Vorige week was er 
pietengym. De kinderen 
moesten klimmen, 
klauteren en glijden. Er 
werd zelf gedanst! Wat 
een fijne hulppieten.  
De kinderen hebben 
genoten van deze 
gymles. 

 

 
 

sinterklaas. 
sint en de  pieten komen elk jaar. 

ze zijn super aardig. je hoeft er niet bang voor te zijn.  

het paard o zo snel is  super aardig net als de pieten en 

sinterklaas. 
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ze hebben heel veel pepernoten. 
 

dit is o zo snel misschien lijkt het een beetje raar 

maar dat o zo snel is zwart paardenpiet heeft hem wit 

geschilderd raar he ik finn ik ook.  
 

pieten zijn super aardig. 

 

pieten 

super aardig  

fin jij ze aardig ………………………………. 
 

            

Sinterklaasjournaal 

 

 

 

 

 

dit was mijn verhaal over sinterklaas. 

 

 

 

 

 

Evi DMB 
 

 
 

Ouderraad vraagt hulp voor én na kerstdiner: 
Wij zoeken ouders die ons ‘s middags zouden willen helpen met het opbouwen van de tent op 
het plein voor de kerstviering,  en/of ’s avonds na 19.00 uur bij het opruimen van de school na 
het kerstdiner. Mocht u een handje toe willen steken, bent meer dan welkom!  
Reacties graag naar Frank Methorst: methorst@warmteservice.nl 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp. 
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Opppas gezocht: 
Mijn naam is Sabine en ben de moeder van Fay, 8 jaar oud. Fay zit in de middenbouw bij KelIy 
en Sylvia. In verband met een nieuwe baan ben ik op zoek naar een leuke oppas vanaf dinsdag 

7 januari as. Het gaat alleen om de dinsdagen vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur.  
Fay moet dan van school worden gehaald en naar dansles worden gebracht in 
Amsterdam Noord. De dansles duurt tot 16.30 en daarna moet zij weer naar huis. 
Ikzelf zal rond 17.45 uur weer thuis zijn. Het oppassen is alleen het halen en 
brengen. Andere taken zijn niet van toepassing.  

 

Wie o wie weet iemand die mij kan helpen?  
Voor meer info ben ik te bereiken op 06-5205 1983 
 

Groetjes Sabine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor berichten 9 voor 9 januari sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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