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Agenda
Maandag 27 september
Onderbouw gaat op schoolreis
Maandag 27 september
20.00 – 21.00 uur
Training Haasje-Over
Dinsdag 28 september
studiedag: alle kinderen
hebben vrij
Woensdag 29 september
MR vergadering

wk 38

Veegouders uit OB2
vrijdag 17 september

E. van Dijk

Ouders op afspraak welkom in de groep
Zoals u weet zijn wij aan het puzzelen
over hoe we het contact met u als ouders
weer ‘live’ kunnen vormgeven, maar ook
dat het ‘verantwoord’ blijft. We weten
allemaal dat er meer versoepelingen
aankomen. Die wachten we nog even af.
Vervolgens kijken we hoe we een live
informatiemoment per groep kunnen
organiseren.
Hoe verloopt de start nu in de ochtend?
De meeste ouders zijn al heel lang niet in
de school geweest. Ook zijn er natuurlijk
een aantal nieuwe ouders. Waar het
voorheen heel normaal was dat u mee
naar binnen liep, is dat al 1,5 jaar niet
meer mogelijk. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat een positief effect van deze
maatregel is, dat de kinderen heel snel,
super zelfstandig en vol vertrouwen naar
binnen komen. Zij wisselen zelf hun
schoenen voor sloffen, regelen hun tas en
hangen hun jas op. Vervolgens gaan ze
rustig naar hun groep. Tevens komt dit
een rustige start ten goede; ‘binnen is
(echt!) beginnen’. De leerkracht heeft in
de groep aandacht voor de leerlingen en
de leerlingen beginnen rustig aan hun
werk. Om 8.30 uur is het een heerlijk
moment in de school. Iedereen in zijn
groep en extra hulp of andere
activiteiten kunnen meteen in
gemeenschappelijke ruimtes van start. Er
is echt rust in de school en er gaat geen
kostbare lestijd verloren, wat voorheen
toch wel regelmatig het geval was.
…maar wat kan wel en hoe gaat het in
zijn werk?
We nodigen u uit en per keer mogen er
per groep 2 of 3 ouders mee naar binnen
(1 ouder per gezin en geen kleine
broertjes/ zusjes meenemen!). Van de
leerkracht ontvangt u binnenkort, via het
ouderportaal, een uitnodiging en daarin
staat hoe u zich aan kunt melden.
In de midden- en bovenbouw mag u
tussen 8.15 - 8.30 uur mee de groep in;
in de onderbouw mag u tussen 8.30 –
8.45 uur mee de groep in.
Wees dus op tijd en benut dit kwartier,
want in de midden- en bovenbouw
verzoeken wij u ook echt om 8.30 uur de
groep en de school weer te verlaten en in
de onderbouw is dit uiterlijk om 8.45 uur.
Om iedereen te kunnen ontvangen op
deze manier, zal dit ook verschillende
weken in beslag nemen.

We verwachten op deze manier tegemoet
te kunnen komen aan de behoefte om u
weer letterlijk over de drempel van de
school te laten komen en u de sfeer te
laten proeven in de groep van uw kind.
Tevens kunnen wij op deze manier ook
het normale onderwijsleerproces door
laten gaan. Als er daarna hopelijk een
informatiemoment georganiseerd kan
worden, is het fijn dat u ook een beeld
heeft bij de groep en de school.
Wat verwachten wij van de kinderen en
van u tijdens het bezoek:
Bij binnenkomst laten de kinderen de
zelfstandigheid die ze hebben, ook aan u
zien. Kom bij de kapstokken dus niet in
de verleiding om opeens de jas voor uw
kind op te hangen of te helpen met
schoenen wisselen, maar stimuleer uw
kind om dit zelf te laten doen. Uw kind
neemt u daarna mee naar zijn/haar
groep. Ze laten zien waar hun plekje is,
wat ze aan het leren zijn, starten een
werkje op, enz. Dit betekent dat u als
ouder hierin volgt. Pak een krukje van de
groepstafel en ga bij uw kind zitten. De
kinderen zullen zachtjes praten en dat
verwachten wij ook van u. Uw kind is op
dat moment ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’.
De leerkracht is er op dat moment voor
de andere kinderen. Het is dan ook niet
de bedoeling om met de leerkracht informatie over uw kind uit te wisselen.
Als de tijd om is, verwachten wij dat u
rustig de groep en de school verlaat.
Neemt u hierin uw verantwoordelijkheid
ook en blijf niet ‘hangen’. Tevens ook
echt het verzoek om de school direct te
verlaten en niet gezellig met andere
ouders te gaan praten in de gang of hal.
Ook daar wordt vanaf 8.30 gewerkt.
Wees verder alert op afstand, de routes
in de school, enz; kortom respecteert u
én onze schoolafspraken en nog steeds
de corona maatregelen (handen wassen,
afstand houden, enz.)
En vast een open deur:
Als u gezondheidsklachten heeft op de
ochtend dat u op bezoek komt, laat
deze afspraak dan vervallen. Maak dan
een andere afspraak met de leerkracht.
Een heleboel informatie, maar
ontzettend fijn dat wij u op deze manier
weer een keer in de groep kunnen
ontvangen!
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Sportagenda:
Berg Race Wandelvierdaagse
22-23-25-26 september
Woensdag 29 september
korfbal toernooi

Ouderraad zoekt contact
Wat fijn om zoveel ouders weer te
kunnen zien en spreken de afgelopen
weken. Er zijn veel contactgegevens
uitgewisseld voor de klusjeslijst. Heb je
ons gemist en wil je ook jouw gegevens
op de klusjeslijst? Stuur dan een e-mail
met je naam en telefoonnummer
naar ouderraad.montessori@gmail.com.
Oproep Ouderraad: Hulp gezocht bij
Montessorischool kraam Wandel 4daagse
De eerste mogelijk om te helpen dient
zich al aan met de Bergrace Wandel 4daagse die start op woensdag 22
september. Alle vier de dagen
(wo/do/za/zo) kom je ongeveer
halverwege langs een gezellige
verzamelplaats waar “kraampjes” staan
van de verschillende scholen, met iets
te eten en drinken voor de wandelaars.
Iedere dag staat de kraam op een
andere plaats, omdat de route steeds
anders is. Meer informatie vind je
op http://4dagenwandelen.bergrace.nl/
routes/. Wij zoeken voor alle 4 de
dagen mensen die het kraampje
beheren. Heb je zin om een of meerdere dagen helpen? Stuur ons een e-mail
naar ouderraad.montessori@gmail.com
en we nemen contact met je op.
Carin Schuring (BB2) stelt zich voor
Mijn naam is Carin Schuring en in ben de
nieuwe juf in BB2. Ik ben een zij-instromer in het basisonderwijs. De afgelopen
schooljaren heb ik een aantal ziektevervangingen gedaan, waarvan een lange
op de Montessorischool in Arnhem. Het
montessorionderwijs spreekt mij enorm
aan, omdat kinderen individueel
benaderd worden. Daarvoor ben ik lang
werkzaam geweest als kunsthistoricus
en boekhouder. Dat klinkt als een rare
combinatie; het één vind ik leuk en het
ander kan ik toevallig en was makkelijk
om werk in te vinden. Bovendien zijn
die twee disciplines goed te
combineren. In mijn vrije tijd hou ik van
wandelen en lezen. Daarnaast ga ik
graag naar het theater of de bioscoop.
Sport Olympiade bovenbouw
Gisteren hebben alle leerlingen van de
bovenbouw deelgenomen aan de sport
Olympiade. Een paar jaar achtereen
werd deze activiteit noodgedwongen
afgelast, maar deze week kon het in
bescheiden vorm weer georganiseerd
worden. Zo werd er kennis gemaakt met
de sporten hockey en rugby. De reacties

van leerlingen en leerkrachten waren
heel enthousiast. Wie weet kiezen
leerlingen binnenkort voor één van deze
mooie teamsporten! Ze hebben in ieder
geval genoten van de sportdag en het
weer was gelukkig prachtig!

De onderbouw gaat op schoolreis!
Op maandag 27 september is het zo ver,
dan gaan alle kleuters op schoolreis. Dit
keer gaat de reis naar Kasteel
Doornenburg, waar ze zich zullen
onderdompelen in de wereld van jonkvrouwen, ridders en kastelen. Om 8.30
uur verzamelen ze in de klas, vertrekken dan met auto’s naar het kasteel. De
kinderen nemen deze dag hun rugzak
met 10 uurtje, drinken en lunch mee
naar het kasteel. Alle auto’s zijn om
ongeveer 14.00 uur weer terug bij
school.

Training 27 -9
Op maandagavond 27 september is de
OVERBLIJFTRAINING gepland. Voor diegene die dit schooljaar willen participeren bij de overblijfpauze is het van
belang om hier aan deel te nemen. De
volgende onderdelen komen aan bod:
-Veiligheid, Vriendelijkheid en
Verantwoordelijkheid; -Signaleren en
omgaan met pestgedrag; -Helpen bij het
oplossen van conflicten in 6 stappen; Allergische reacties, pleisters en cool
packs; -Wat als het hard regent. Je bent
van harte welkom, de training zal op
school plaatsvinden in de grote hal.
Inloop is vanaf 19.45 uur, we starten om
20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Dinsdag 28 september
studiedag
alle kinderen hebben vrij

