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BERICHTEN 9                                          10 januari  2020 

 

Kalender: 
 

 

 
Wie mist deze ring? 
(Gevonden in BOB) 

 

 
 
Nieuws van de directie: 
Dit zijn de eerste Berichten in 2020. We hopen dat iedereen een 
heel fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben in ieder geval genoten 
van alle feestweken, maar het is ook altijd weer heerlijk om in 
januari “gewoon” te werken! Als je nu een rondje door de klassen 
maakt, voel je de rust en zie je kinderen in een diepe concentratie 
hard aan het werk. Ik word daar echt blij van! Het is de kracht van 
het Montessorionderwijs dat uitgaat van intrinsieke motivatie van 
het kind en de wil om te leren. Wij begeleiden ze in dat proces en 
geven ze het vertrouwen dat ze nodig hebben.  
 

Vrijwilliger gezocht 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die een paar dagen per week een aantal uren van circa 
09.00 uur tot 12.00 uur ons zou willen helpen. Vindt u het leuk of kent u iemand die het leuk 
zou vinden om de telefoon op te nemen, thee rond te brengen, een wasje te draaien en  
andere hand- en spandiensten te verrichten, stuur dan een mail naar Baile van der Plas, 
b.vanderplas@msl.espritscholen.nl,  of neem telefonisch contact op telefoonnummer 020-
4823353.  
 
Staking 
Er is een onderwijscrisis en de onderwijsstaking van 6 november heeft helaas niets opgeleverd, 
de politiek verantwoordelijken blijven horende doof en ziende blind voor het immense 
lerarentekort, de te lage salarissen en de onacceptabele werkdruk in het onderwijs. 
In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leerkracht voor de klas en dit 
aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028! Daarom is er vanuit  
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de onderwijsbonden een oproep gedaan om weer actie te voeren. Op 30 en 31 januari 2020 
staat er een tweedaagse staking gepland.  
Ook onze school zal deze twee dagen hoogstwaarschijnlijk dichtgaan. Natuurlijk doen we dit 
niet omdat we het leuk vinden en we begrijpen dat het voor ouders lastig kan zijn als de school 
dichtgaat. We hopen echter dat we wederom door u gesteund worden want we doen dit voor 
onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land. 
 
Personeel 
Vorig schooljaar hebben wij met veel knip- en plakwerk alle klassen bemand kunnen houden. 
Dit vroeg echter hoge inzet, veel flexibiliteit en enorm veel energie. Gelukkig hebben we dit 
schooljaar, ondanks het grote lerarentekort, wel voldoende (startende) leerkrachten in onze 
school lopen. Ons bestuur steunt de scholen in het aannemen en goed kunnen begeleiden van 
zij-instromers. Goede begeleiding is essentieel om ervoor te zorgen dat de zij-instromers zich 
goed kunnen ontwikkelen en niet, voordat de studie is afgerond, al uitstromen omdat ze de 
werkdruk als te hoog ervaren en zich niet gesteund voelen.  
Sinds augustus is Paul bij ons in de bovenbouw aan het werk als zij-instromer. Daan en Jessie, 
beiden onderwijsassistent en al langer verbonden aan de MSL, zijn in september gestart met 
de PABO. Kevin loopt dit schooljaar elke maandag stage in de middenbouw. Afgelopen 
donderdag heeft hij een assessment gehad en gehoord dat hij in februari ook mag starten als 
zij-instromer. Wij feliciteren Kevin met het behalen van alle toelatingseisen en zijn heel blij dat 
hij nu als zij-instromer bij ons mag werken.  
 

Nieuws uit de Onderbouw: 

 

Na de drukke decembermaand vinden de kinderen 
en de juffen in de onderbouw het heerlijk om weer 
"gewoon" aan het werk te gaan. Er is getekend en 
gesproken over de 
kerstvakantie. De 
tekeningen hangen op de 
prikborden in de klas. 
We zijn begonnen met het 
thema "de winter" en 
stiekem hopen wij op ijs en 
sneeuw! 
 

 
Groep COB is nog op zoek naar materialen voor de huishoek. Heeft u nog een keukentje, 
wasmachine of iets dergelijks staan dat u niet meer gebruikt maakt u ons er heel erg blij mee. 
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Middenbouw: 

het gemengde vakantie verhaal.  
vakantie rosa  
ging bij haar opa & oma logeren en ze heeft harry potter deel 5 gekeken. 

 

vakantie liv  
was in een huisje in centerparks en de eerste avond ging ik uit eten waar je zelf je eten 
kon uit kiezen. 
 

vakantie rosa  
deze vakantie kregen we de sleutel van het nieuwe huis 

 

vakantie liv  
en toen we van de vakantie thuis kwamen gingen we voor de tv en toen hadden we  
 doritos avocado chili en creme fraiche. 
 

vakantie rosa  
mijn nichtje belde of ik mee wou naar het winterparadijs 
en er lag nep sneeuw en je kon er ook schaatsen en er 
was een glijbaan en we gingen de zelfde dag nog 
logeren en de volgende dag kwam oma opasen.  
    

vakantie rosa & liv  

we gingen samen cupcake`s bakken en versieren met 
dax lou boet nila rosa & liv  
 

Bovenbouw: 

De berichten 

We hebben bekers gemaakt van klei. Je moest eerst 
een omhulsel maken en daarna de bodem. En in de 
bodem moest je kleine sneetjes maken. En daarna in 
het omhulsel een vormpje maken die je leuk vind. En 
daarna vast maken. En daarna 2 weken laten drogen. 
En dan insmeren met glazuur, niet te dik.  
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Als je wil kan je de hele beker insmeren. Maar niet er in !!! (Glazuur is 
gemaakt van gesmolten glas) 
En daarna door een groot bad halen. En dan weer laten drogen. 
Het glazuur was eerst grijs. En nadat ze uit de oven kwamen was het 
grijze blauwe geworden. En ze glanzen hele mooi.  

   

Ro-Ann 
 

azie 

wij hebben het thema azie in de bb. 
 

Het gaat over china we hebben veel 

dingen geleerd over de keizers van 

china. 

En ook over draken. Wij hebben 

geleerd dat draken hele bijzondere wezens zijn in china. Ze hebben 

ook speciale krachten en er wordt gezegd dat elke god een eigen draak 

heeft. Dit was onze text groetjes Felyn en Dianthe!!!!!!  
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Rots en water 
Rots en water is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld heel druk zijn, want dan 
kunnen ze even bewegen. Het is ook voor kinderen die juist wat meer moeten 

bewegen, want anders zitten ze de hele tijd in de klas naar hun werk te staren. Maar 
dat niet alleen. De lessen zijn vooral bedoeld voor kinderen die niet zoveel 

zelfvertrouwen hebben. Degene die die les 

 geeft is Nick. Nick is super aardig maar soms ook een heel klein beetje streng, maar 
dat maakt niet uit. Nick leert kinderen om meer zelfvertrouwen te hebben, maar ook om 
sterker voor jezelf te staan. Rots en water is echt super leuk en leerzaam.en als je bij je 

vriendinnen zit of bij je vrienden zit dan is extra leuk.en de laatste les was echt leuk 
want dan had je touwen en dan had je die allemaal op elkaar gelegd en dan ging 

iemand op het midden staan en dan pakten iedereen 1 touw en dan ging iedereen 
staan en dan trok iedereen aan het touw en dan stond je op de touwen in de lucht maar 

het was wel heel lastig om in evenwicht te blijven maar wel heel leuk en spannend. 
 

einde 

van Yfke en Linde 

 
 

Oproep: 
Vaste oppas gezocht 
Wij zijn op zoek naar iemand (oppas) die Tim (4 jaar) kan vervoeren van school naar BSO: 

 Elke maandag om 15:00 uur 
 Ophalen van Montessorischool in Landsmeer en brengen naar BSO Buitenkans in 

Amsterdam Noord 
 Het is ongeveer 12 minuten fietsen 
 Je kan mijn elektrische fiets gebruiken met kinderzitje of eigen 

vervoer is ook prima 
 Tegen een ruime vergoeding  

 

Interesse? Of ken je iemand? Ik ben bereikbaar op 0614514466.  
Ik hoor het graag, Nathalie  
 

 

 
 

Kopij voor berichten 10 voor 23 januari sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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