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BERICHTEN 1                                             28 augustus 2020 

 
 

Nieuws van de directie: 
Maandag 17 augustus ging de school weer open. De eerste dag was even wennen, zeker voor 
de kinderen die naar een nieuwe klas gingen. Waar staat de leerkracht, waar is het nieuwe 
vakje voor de jas en tas en in welk groepje zit iedereen? 
 

Inmiddels zitten de eerste twee weken erop en langzaam maar zeker begint iedereen weer te 
wennen aan het “schoolse leven”. De midden- en bovenbouwers lopen stoer en zelfstandig de 
buitentrap op. Ook bij de onderbouwers verloopt het afscheid bij het hek op het onderbouw-
plein goed. Het is jammer dat ouders bij het wegbrengen van hun kind niet de school in 
mogen, maar het geeft ook rust. Het is de school van de kinderen en op de teamleden na, zijn 
er ook alleen kinderen. We merken door de rust in de school dat de kinderen sneller geconcen-
treerd aan het werk zijn. 
 

We zien dat nog niet iedereen gewend is aan de nieuwe schooltijden. 
Elke dag komen er kinderen te laat binnen. Aangezien het belangrijk 
is dat alle kinderen elke dag op tijd op school komen, staat hieronder 
nog een keer vermeld hoe laat de kinderen op school moeten zijn. 
 

Voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw gaat de school om 
8.15 uur open. Zij moeten om 8.25 uur in de klas zijn want dan 
starten de lessen.  
 

Voor de onderbouw is er een rooster: 
Groep AOB start om 8.20 uur.  
Groep BOB start om 8.25 uur. 
Groep COB start om 8.30 uur. 
 

Ouders komen, zoals bekend, ‘s morgens niet in de school. Als u echter een kind heeft dat de 
verjaardag viert, mag u wel op het schoolplein komen om via de tuindeur van de klas de 
traktatie aan te reiken. Voor kinderen in de onderbouw wordt de traktatie bij het hek aan de 
leerkracht overhandigd. Bij het afhalen van de midden- en bovenbouwkinderen mogen ouders  
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op het schoolplein hun kind(eren) opwachten omdat er op de stoep voor zoveel ouders tegelijk 
niet voldoende ruimte is. Op het plein geldt, zoals overal, de anderhalve meter afstand regel.  
 

In sommige gevallen komen ouders wel in de school, zoals bijvoorbeeld voorleesouders, 
bibliotheekouders of als u een gesprek met de leerkracht heeft. In dergelijke gevallen wordt 
volgens protocol een triage afgenomen. Alle in de school aanwezige volwassen houden 
anderhalve meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.  
 

Voor de volledigheid vindt u onderaan de Berichten nogmaals de “thuisblijf regels” van het 
RIVM. 
 
Telefoon 
Sommige kinderen hebben een mobiele telefoon of een smartwatch. Op school mogen deze 
vanzelfsprekend niet aan staan en gebruikt worden. Bij binnenkomst bergen de kinderen hun 
mobiel en smartwatch op de daarvoor afgesproken plek in de klas op.  
 
Fietsenstalling 
Het is altijd passen en meten om, zeker met mooi weer, alle fietsen in de fietsenstalling op het 
schoolplein te krijgen. Daarom zijn er speciaal voor achtste groepers zogenaamde fietsnietjes 
buiten het schoolhek beschikbaar. Naast het feit de fietsenstalling aan de krappe kant is voor 
het aantal fietsen, heeft het “parkeerprobleem” ook te maken met het feit dat sommige 
fietsen erg breed zijn door de kratten die voorop gemonteerd zijn en dat niet alle kinderen hun 
fiets ook echt op de juiste plaats in de rekken plaatsen. De afspraak is dat 
grote fietsen achteraan staan en de kleine fietsen vooraan. Het fietsenhok 
is speciaal voor personeel. Het schooljaar is net begonnen dus laten we er 
met elkaar op letten dat de kinderen hun fiets op de juiste wijze in de 
fietsenrekken plaatsen.  
 
Schoolgids 
In 2017 is besloten om, in verband met duurzaamheid, elk gezin bij de start op de 
Montessorischool Landsmeer eenmalig een papieren schoolgids voor thuis te geven.  Daarna 
kunt u de schoolgids inzien op onze website (http://montessori-
landsmeer.espritscholen.nl/home/ ). Mocht u om de één of andere reden toch behoefte 
hebben aan een papieren schoolgids, dan kunt u die ophalen bij Fenna (de administratie). Op 
dit moment wordt de laatste hand aan Schoolgids 2020-2021 gelegd. De nieuwe schoolgids 
wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst en zal worden gedrukt voor de nieuwe 
ouders.  
 
Thuisblijf regels   - gezondheid leerlingen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid 
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Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid 
gewoon naar school mogen, behalve: 

• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 
Indien één of meerdere van bovenstaande situaties van toepassing is, moet het kind 
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te laten testen.  
 
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak); 

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 
 
Voor alle leerlingen geldt: 

• Dat wanneer positief getest is op corona de leerlingen ten minste 7 dagen moet 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer 

naar school en de opvang. 
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 
dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.  

Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen) neemt de 

school contact op met de GGD. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. 
Voor instructies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen 

• Leerlingen met klachten worden volgens het landelijk testbeleid en opgestelde 
uitgangspunten zo mogelijk getest door de GGD. Dit is een verantwoordelijkheid van 
ouder(s)/verzorger(s); 
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• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts). 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en 
de behandelend arts). 
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Nieuws uit de Onderbouw: 
Wat heerlijk om elkaar weer te zien na een lange vakantie. We missen onze middenbouwers en 
gelukkig komen ze af en toe nog langs om te vertellen hoe goed het met ze gaat. Na de zomer 
zijn er in alle drie de groepen nieuwe kinderen gestart. We wensen die kinderen en hun ouders 
een hele fijne tijd bij ons op school. Deze kinderen moeten zonder dat hun ouders mee de 
school in mogen naar de klas. Wat doen ze dat ontzettend goed. Zeker met de hulp van de 
kinderen die er al waren hopen we dat elk kind zich snel thuis voelt bij ons op school. Het blijft 
altijd een mooi gezicht hoe kinderen elkaar helpen. 
Gelukkig mogen we na schooltijd wel weer ouders toelaten in ons lokaal op 1.5 meter. Maak 
hiervoor gerust een afspraak met de leerkracht. Schroom ook niet ons te mailen of te appen 
via de parro-app. We staan jullie graag te woord. 
 

Rots en Water 
De rots en waterlessen zijn weer begonnen in alle bouwen.  
We merken in de onderbouw dat de kinderen steeds meer 
vertrouwd raken met alle facetten van deze fysieke sociale 
competentietraining. De meeste kinderen kunnen al goed 
verwoorden wat de begrippen rots en water inhouden, en het 
allerbelangrijkste, we zien de effecten van de oefeningen en 
spellen terug in de dagelijkse omgang met elkaar.  
Binnenkort houden we nog een Rots en Water spelochtend 
waaraan de hele school meedoet.  
 

Gym 
Dinsdag en donderdag zijn in principe de dagen waarop we gymmen.  
Dit doen de kinderen in hun ondergoed in verband met de warmte. Het is fijn als de kinderen 
op deze dagen “makkelijke” kleding aan hebben. Uiteraard helpen wij een handje waar nodig 
maar in principe verwachten wij dat de kinderen zichzelf kunnen aan- en uitkleden. 
 

Da Vinci 
In de midden-en bovenbouw wordt al langer gewerkt met de 
methode Da Vinci. Da Vinci is een methode voor de wereld-
verkenning. Voor de onderbouw is deze methode nu ook 
aangeschaft en in gebruik genomen. Afgelopen week zijn we 
gestart met het eerste thema. Hierbij hebben we gekeken naar 
de verschillende seizoenen en extra aandacht besteed aan de 
zomer. We hebben gekeken hoe een jaar eruit ziet en we 
hebben met elkaar een verjaardagskalender gemaakt waarbij 
we gekeken hebben in welk seizoen een ieder jarig is. 
Binnenkort komt het thema herfst eraan. We houden jullie op 
de hoogte. 
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Bericht uit de Bieb: 

Nieuwe biebouders gezocht!  

Wij hebben op school een prachtige en zeer uitgebreide bibliotheek, die minstens 
twee keer per jaar wordt aangevuld met de nieuwste exemplaren. Deze bieb wordt 
opengehouden door een aantal enthousiaste ouders, echter zijn wij nu opzoek 
naar nieuwe ouders die het leuk vinden om de kinderen wegwijs te maken in de 
bieb en het netjes te houden.  
Ik doe dit zelf al 7 jaar met veel plezier, omdat je alle kinderen leert kennen. 

Het gaat om ongeveer 1x in de maand biebdienst 
op een vaste dag. De bieb is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 
14:00 uur en op de woensdag van 8:30 tot 9:30 
uur. 
 
Lijkt het je leuk, dan hoor ik het graag! Mijn 
mailadres is info@desoetetaert.nl. 
Groetjes, Vanessa 
 

 
 

Ingezonden berichten: 
Voorstelling Mis Poes-EigenWijsjes:  

De voorstelling in mei kon helaas niet doorgaan en nu aan het begin van het nieuwe schooljaar 
presenteert EigenWijsjes op zondagochtend 30 augustus weer een spannende theatervoorstelling voor 
kinderen (3-8 jaar): Mis Poes! 

Mies is een lapjeskat. Ze heeft de mooiste lapjes van de straat, maar op een ochtend wordt ze wakker 
en is haar mooie lapjesvacht verdwenen! Waar is haar vachtje gebleven? 
Mies gaat op zoek bij haar  buurbeesten. Hebben zij iets gezien of gehoord? Iedereen woont anders, 
maar ze hebben één ding gemeen... ze zijn allemaal hun vacht kwijt! Wie is de dief? En krijgen ze hun 
vacht ooit nog terug? 
Alle dieren zijn prachtige personages en hebben zo hun eigen gewoontes. Ze wonen in grote pop-ups, 
die het publiek keer op keer verrassen en nieuwsgierig maken naar wat er nog meer gaat komen. 
Irene van Laros & De Jong stond al eerder voor EigenWijsjes op het podium van het Dorpshuis: met de 
voorstellingen Wolkenfabriek en Taart voor Tijger. Ook Mis Poes! zit vol met mooie poppen, pop-ups 
en meesterlijke (woord)grapjes, waardoor deze voorstelling zelfs voor meekijkende volwassenen heel 
leuk is. 

Mis Poes! speelt op zondag 30 augustus om 10.00 uur in het Wapen van Landsmeer (Dorpshuis). De prijs 
is €6,50 per kind (tot 1 jaar gratis) en €3,50 per begeleider (max. 1 begeleider per reservering). 
Ivm de RIVM-richtlijnen en 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen van de volwassenen is er wat 
minder ruimte beschikbaar in de zaal. Reserveer op tijd jullie plekje via EigenWijsjes op 
Facebook, www.eigenwijsjesvoorkinderen.nl, 0648509814 of alieke@eigenwijsjesvoorkinderen.nl. 

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
mailto:info@desoetetaert.nl
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JouwSportPas 

 
 

Ben jij benieuwd naar een sport? 

Ervaar het zelf met JouwSportPas (JSP)  

  
Houd je van sporten en/of wil je eens wat nieuws proberen? Doe dan mee met JouwSportPas 
(JSP) en maak kennis met een (nieuwe) sport! Door middel van de JouwSportPas (JSP) 
hoeven kinderen niet direct lid te worden van een club, maar maken op een laagdrempelige en 
toegankelijke manier kennis met (een) sport.   
  
Groot aanbod  
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland heeft alle sportaanbieders en verenigingen uit jouw 
gemeente gevraagd om leuke kennismakingslessen voor hun sport te organiseren. Er is dus 
een groot aanbod waaruit je kunt kiezen.   
  
Hoe werkt het?   
Je kunt uit veel sportactiviteiten kiezen en mag zelf weten aan hoeveel activiteiten je mee wilt 
doen. De kosten voor deelname zijn in de meeste gevallen €6 voor 4 kennismakingslessen bij 
één vereniging. Misschien is het leuk om iets te doen wat je al kent, maar nog nooit hebt 
gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Lekker samen 
sporten! De lessen worden gegeven tussen de herfst- en kerstvakantie  
  
Aanmelden   
Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen? Kijk dan snel op de folder of de website 
https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland/ voor al het aanbod. Het aanbod kun je 
vinden onder de button ‘JouwSportPas’. Inschrijven kan vanaf 31 augustus t/m 25 september, 
maar let op VOL = VOL.   
  
Meer info?   
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Team Sportservice Zaanstreek-
Waterland, tel. 0229-28 77 00 of mail naar zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl. 
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Beweegspeurtocht  

 

 
Van 18 t/m 27 september vindt de Nationale Sportweek plaats, met als thema ‘Sport doet 
iets met je’. Deze jaarlijks gehouden week heeft als doel iedereen te stimuleren om te 
sporten. Tijdens deze week organiseert Team Sportservice Zaanstreek-Waterland een 
beweegspeurtocht voor alle leeftijden. 
De speurtocht wordt gelopen in groepjes van minimaal 2 en 
maximaal 6 personen, die je zelf samenstelt. Iedereen kan 
meedoen. Ben je 10 jaar of jonger? Dan moet een volwassene 
met je meedoen. Onderweg worden sporten en spellen 
gedaan, waarbij op sommige plekken lokale sportverenigingen 
helpen. De exacte startlocaties, data en tijden staan op onze 
website. Wees er snel bij, want VOL=VOL!  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopij voor berichten 2 voor 10 september sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  

Waar 
Gemeente Landsmeer  
 
Wanneer  
Donderdag 24 september 
 
Inschrijving 
Inschrijven kan van 31 augustus tot 10 
september. Je schrijft in per groep. 
Meld je aan via de website: 

1. Ga naar 
https://jouw.teamsportservice.n
l/zaanstreek-waterland/ 

2. Klik op Evenementen en 
activiteiten  

3. Klik op Beweegspeurtocht 
4. Kies een locatie en vul je 

gegevens in  

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