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BERICHTEN 2                                    11 september 2020 

Kalender: 

 
Bijlagen:     Stukje Ouderraad (per abuis is gisteren de verkeerde versie verstuurd) 

                                 Flyers Jeugdsportpas 
 

Nieuws van de directie: 
In verband met het coronavirus loopt dit jaar alles anders. Er is een lijst aan maatregelen die 
we moeten naleven en er is een protocol waar we ons aan moeten houden. Het schooljaar is 
nog maar een paar weken begonnen en we merken dat het al een flinke uitdaging is om alles 
gewoon door te laten gaan. Elke dag zijn er meerdere kinderen thuis omdat zij verkoudheids-
verschijnselen hebben en ook verschillende leerkrachten zijn al uitgevallen. Als de groepsleer-
kracht ziek is, proberen we inval te regelen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Er is om 
meerdere redenen besloten geen groepen te verdelen over de andere klassen. Vorige week 
heeft een bovenbouwgroep drie dagen verschillende invallers gehad. Voor de vrijdag lukte het 
niet een invaller te regelen. De kinderen van die bovenbouwgroep hebben daarom donderdag-
middag werk mee naar huis genomen om dit vrijdag zelfstandig thuis te kunnen maken. 
 

Als er meer dan drie kinderen met soortgelijke klachten ziek gemeld worden, wordt dit altijd 
doorgegeven aan de GGD. Er zijn bij ons op school nog geen leerlingen of leerkrachten positief 
op corona getest. Als dit wel gebeurt, volgen wij de richtlijnen van de GGD.  
 

De algemene ouderavond die voor gisteren gepland stond, kon niet zoals gebruikelijk op school 
plaatsvinden en daarom heeft u via de mail één of zelfs meerdere presentaties ontvangen van 
de bouw waarin uw kind(eren) zit(ten). Ook heeft u een mail gekregen met informatie over de 
Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de tuingroep. We proberen op deze manier alles zo 
goed mogelijk door te laten gaan en bij knelpunten oplossingen te vinden. De middenbouw 
heeft voor hun schoolreisje aankomende dinsdag een activiteit buiten gepland en voor de 
bovenbouw is er in plaats van de werkweek met twee overnachtingen een heel leuk alternatief 
programma bedacht.  Kortom, we moeten hier en daar concessies doen, maar we zijn vooral 
positief en genieten van alles wat wel kan.  
 

Eerder deze week ontving u een bericht over de plaatsing op VO-Scholen in Amsterdam. 
Hier vindt u een link naar de petitie voor gelijke kansen voor kinderen uit randgemeenten: 
https://ookvovanuitderand.petities.nl/  

Maandag 14 Dinsdag 15 Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 
Entreetoets gr. 8 Entreetoets gr. 8 

Schoolreis MB 
Entreetoets gr. 8 Entreetoets gr. 8 Entreetoets gr. 8 

Maandag 21 Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 
  Rots en Water 

Sportochtend 
 Berichten 3 
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Vorige week woensdag kwam de burgemeester van Landsmeer op visite om te kijken hoe de 
Montessorischool school weer opgestart is. Een aantal kinderen uit de bovenbouw mocht ook 
met hem in gesprek. In deze Berichten hebben Dean, Maroh, Maya en Mika een stukje over 
het bezoek geschreven. 
 

Nieuws uit de Middenbouw: 
Dinosaurussen 
In de middenbouw zijn wij begonnen met het thema dinosau-
russen.  
We hebben een les gegeven en allerlei verwerkingen gedaan. 
Een van de verwerkingen is een groot dinobos in de gang. Dat is 
een groot succes! 
 

Vakantieverhalen 

hallo iedereen, ik ben in Duitsland  en 

Frankrijk geweest. Zullen we beginnen bij 

frankrijk. Ik was daar met me vader en 

moeder en mijn broertje pim. daar zaten we in 

een huisje. we waren daar al een keer eerder 

geweest toen ik 4 was. we waren daar twee 

weken.   

en ik had ook vrienden gemaakt ze waren wel 4 

en 5 maar dat maakte niet zoveel uit. we zagen 

ook regenbogen. Evi DMB  
…………………………………………... 
 

hey allemaal. ik heb echt de tofste vakantie gehad!!!  

ik ben drie keer op vakantie geweest een keer naar Drenthe en een keer naar 

Petite Suisse en ik ging weer naar Drenthe en dat was een geheimpje en toen ik in 

het restaurant zat het was de laatste avond 

en dan gaan we bijna altijd in een restaurant 

eten en toen vertelde mama het en ik was 

blij maar papa ging niet mee. maar mijn tante 

was er met de kinderen en opa & oma was er 

zwembad en daar mocht je gratis in. en naar 

Petite Suisse was 3 uur ijden. en ik zag een 

regenboog. Liv DMB 
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Nieuws uit de Bovenbouw: 

Burgemeester op school 

 

Op woensdag 2 September 2020, kwam de burgemeester op school om iets te 

weten te komen over hoe het nu op school gaat. 

 De burgemeester vroeg of er op school nog iets is veranderd. 

 De vragen die gesteld werden waren voor 2 kinderen uit HBB: Felien en Rose en 

uit GBB: Maya en Mika en uit IBB: wij ( Dean en Maroh)  

Hij vroeg ook nog een aantal dingen zoals:  
 

Vinden jullie het lastig om 1,5 meter te houden?:  
 

Iedereen: soms, soms is het inderdaad lastig om 1,5 

meter te houden, want bijna niemand houd zich er 

aan en loopt gewoon langs je dus dan zit je klem en 

kan je geen 1,5 meter houden. 
 

kennen jullie mensen die het hebben of hebben 

gehad?:  

Maya & Maroh: ja, helaas wel  

Maya: ik zelf heb Corona gehad, in de thuiswerk periode, dus niemand had er last 

van alleen ik zelf en de boodschappen moesten gebracht worden. 

Maroh: ja mijn overgroot opa en mijn oma ook maar die had milde klachten. 
 

Willen jullie nog wat veranderen aan Landsmeer?  

Felien en Maroh: ja  

Maroh: misschien kan het kruispunt naar de gym toe veiliger want iedereen snijdt 

je af, terwijl wij al voorgesorteerd staan om naar links te gaan 

 

wilt u nog iets veranderen aan Landsmeer??  

Burgemeester: ja eigenlijk wil ik meer woningen maar ik wil de natuur ook houden  
 

Dit was ons verslag over het praten met de burgemeester.  
 

Groetjes: Dean & Maroh 
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              de burgemeester 

 

 

De burgemeester komt langs zei Caroline tegen de klas en toen werden er 2 

mensen uitgekozen die met hem mogten praten. Dat waren Mika en Maya. Er 

waren ook uit andere bovenbouwklassen 2 kinderen 

uitgekozen. 

Dus de volgende dag mochten zij naar de burgemeester om met hem te praten. 

Toen vroeg hij: Hoe is het  op school in de corona tijd? En toen antwoordden wij: 

Ja er is wel heel veel veranderd. Zoals dat je nu ongeveer 7 keer per dag je je 

handen moet wassen. Voor de vakantie mochten we niet naar boven, En moest je 

via het plein naar je klas toe. 

Toen vroegen wij aan hem: Hou jij je ook wel aan de corona regels? En toen zei 

hij: Nou ik probeer dat zoveel mogelijk te doen want ik bedoel de corona regels 

zijn misschien niet zo leuk maar ze zijn voor onze eigen gezondheid dus we 

kunnen ons er beter aan houden en dan is het sneller voorbij. En toen vroeg hij aan 

ons of wij ons wel aan de corona regels hielden. En toen zeiden wij: Ja maar we 

zijn nog kind dus we hoeven ons er ons minder aan te houden als volwassenen. En 

toen zei hij al snel: Sorry jongens maar ik moet alweer gaan, want als 

burgemeester heb je heel vaak afspraken, maar ik vond het heel leuk om even te 

weten hoe het bij jullie gaat. Doeiiii 
 

  Door Mika en Maya 
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Rots en Water les 
Vandaag is Nick geweest voor een Rots en water les over grenzen. 
We hebben een oefening gedaan met het ontwijken van de noodle. 
Ook hebben was er een oefening met het naar elkaar toe lopen met een emotie en aangeven 
tot hoever dat kan. 
 
Hieronder een aantal ervaringen: 
 
Juna: Ik vond het ontwijken leuk. 
Emile: Ik heb geleerd, dat je eigen ruimte , je eigen ruimte is. 
Anoniem: Ik heb geleerd dat ik niet bij iedereen heel dichtbij in de buurt kan komen en 
sommige mensen minder graag in de buurt heb. 
Dianthe: Ik heb geleerd dat ik mijn eigen ruimte heb. 
Anna: Ik heb geleerd dat ik zelf mag weten wat ik wil. 
 

Ingezonden bericht: 
Oproep van de Tuincommissie: 
Het is weer tijd voor een tuin update! 
Vorige week zijn we begonnen aan het achterstallige tuinonderhoud. Er moet nog veel 
gebeuren in de tuin, want Corona of niet, alles groeit stug door.  
Vooral onkruid heeft er een handje van flink te groeien. Daarom is er vanaf deze maand, elke 
laatste vrijdag van de maand Tuindag.  
 
Heb je op vrijdagochtend een uurtje de tijd om je Corona proof nuttig te maken? Kom ons 
meehelpen het schoolplein veilig en speelbaar te houden voor onze kinderen. Je kunt zonder 
aanmelding vrij inlopen en meehelpen om bijvoorbeeld het plein te vegen of onkruid eruit te 
trekken. Niet moeilijk, wel gezellig.  
 
Elke laatste vrijdag van de maand is Tuindag,  
muv december en januari.  
 
Meer info? Mail me dan op melek@gazendam.com  
of schiet me even aan op school.  
 
Hopelijk tot snel!  
 
Groene groetjes,  
 
Namens de Tuingroep, 
Me(y)lek Doğan  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Schoolmaatschappelijk werker 
Beste ouders,  
Inmiddels ben ik voor sommigen een bekend gezicht. Graag stel ik me nog een keer voor. Mijn 
naam is Rosa van Hal en ik ben schoolmaatschappelijk werker.  
 

Als u vragen heeft over de opvoeding, over het gedrag of de 
ontwikkeling van uw kind of over situaties waar u tegen aanloopt 
thuis of op school kunt u bij mij terecht. Samen kijken we naar wat er 
nodig is om het beter te laten gaan. 
Ik kan bijvoorbeeld kortdurende hulp aan u en uw kind bieden. Het 
kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende is om weer op 
weg te kunnen. En anders kan ik u helpen om passende hulp te 
vinden.  
De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk. Soms is het fijn om 
samen te werken met de leerkracht of intern begeleider. Ik deel 

echter geen informatie met school zonder overleg. 
U kunt een mail sturen, telefonisch contact opnemen of gebruik maken van het telefonische 
inloopspreekuur. Ik ben bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op 06-52017541. Mijn 
mailadres is r.v.hal@levvel.nl. 
Ik zal de gesprekken zoveel mogelijk telefonisch of bij u thuis voeren om de inloop in school te 
beperken. De telefonische inloop is op onderstaande momenten. U kunt mij tussen deze tijden 
in ieder geval makkelijk bereiken. Wanneer ik in gesprek ben krijgt u mijn voicemail en bel ik zo 
snel mogelijk terug. 
Vrijdag 18-9: 12.00-14.00uur 
Dinsdag 6-10: 9.00-11.00uur 
 
Nog enkele tips: 
- Heeft uw kind vragen of angsten over het Coronavirus? Op deze site staat betrouwbare 
informatie: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Antwoord-
geven-op-vragen-van-kinderen-en-jongeren 
- Gratis ouderschapscursus. De gemeente Landsmeer biedt een gratis online 
ouderschapscursus aan, specifiek gericht op ouders met kinderen onder de 4 jaar. Maar 
wellicht ook interessant voor u. U kunt zelf filmpjes bekijken van 10 minuten over verschillende 
onderwerpen. Meer informatie en aanmelden kan via: https://oudersinc.nl/aanmelden-
landsmeer/ 
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Kopij voor berichten 3 voor 22 september sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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