Nieuwsbrief februari 2020
Valentijn
Wat ontzettend leuk en geheimzinnig…wij als school hebben op Valentijnsdag ook
post ontvangen!

Een berichtje van onze directrice
Beste ouders, verzorgers,
Het is al weer bijna vakantie, de kop van 2020 is er af. Voor mij, als nieuwe
directeur, zijn de weken voorbij gevlogen. Ik heb de school steeds een beetje beter
leren kennen en ik zie betrokken teamleden, ouders én kinderen. Een aantal zaken
zijn heerlijk vertrouwd (Montessori) en een aantal zaken zijn natuurlijk nieuw. Wat
het ook afwisselend en leuk maakt.
We zijn lekker bezig met leer en veerkracht, ICT en op dit moment natuurlijk
Vastenavend. De komende periode gaan we ook ons richten op het vernieuwen van
het rekenonderwijs en kijken we alvast naar komend schooljaar.
Mocht u iets willen bespreken, vragen of gewoon even willen kletsen dan bent u
altijd welkom; Aan de poort of op kantoor. Vanaf de vakantie zal mijn vaste vrij dag
op vrijdag zijn, de andere dagen ben ik (meestal) op school.
Tot snel!
Groetjes, Esther

Social schools
Op dit moment zijn alle klassen actief aan de slag gegaan met Social Schools.
We hebben voor dit platform gekozen omdat het een beveiligde omgeving is waarin
de communicatie makkelijk en gebruiksvriendelijk verloopt.
Het intekenen voor de oudergesprekken is al via dit platform gegaan.
Het is de bedoeling dat Social Schools straks Instagram vervangt en u zo op de
hoogte van de activiteiten van de klas blijft. Ook kunt u zo contact hebben met de
leerkracht van uw kind. Het is niet de bedoeling dat Social Schools gesprekken gaat
vervangen. Het directe contact met de leerkracht/school staat nog steeds bovenaan.
Wij zijn als team steeds aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn en hoe we
daarmee om gaan. We nemen jullie daarin mee en zullen jullie middels de
nieuwsbrief en berichten op Social Schools op de hoogte houden.

Leer en Veerkracht
Zoals u al gezien heeft is aan het portfolio van uw kind een blad toegevoegd met
informatie over ons Leer en Veerkracht project.
Waar zijn we op dit moment mee bezig op het gebied van Leer en Veerkracht?
1. Het hele team volgt trainingen die ze zelf hebben uitgekozen. Bv
Mindfulness, verbindende communicatie, groeimindset, The Work &
groepsdynamiek. Deze trainingen zijn zowel individueel door de weken heen,
als met het gehele team op studiedagen.
2. In de klassen zijn we op dit moment bezig met het thema “optimisme”.
Zo zijn we bezig met het geven van complimenten, kwaliteiten en
dankbaarheid.
Als het goed is, is dit ook al terug te zien in de klas van uw kind. Heeft u ook
al het lied over ‘de superkrachten voor je hoofd’ gehoord? Deze is ook terug
te vinden op Youtube.

Onze school is jarig!
In de week van 16 tot en met 20 maart zal onze projectweek zijn.
Het thema dit jaar is "Feest". Dat komt omdat onze school dit jaar
35 jaar bestaat!! De hele week zullen de kinderen klas
overstijgende workshops krijgen die met het thema te maken
hebben. De onder- en de middenbouw werken daarin samen, en
de tussen- en de bovenbouw ook.
Op vrijdagmiddag 20 maart bent u als ouder (het laatste deel van
de middag) welkom op school om een presentatie van de
kinderen te komen bekijken. Meer informatie volgt via Social
Schools.

Tips vanuit de groene raad!
Het is weer tijd voor een groene tip vanuit de Groene Raad. Wij zijn achter de
schermen lekker bezig geweest en we hebben voor komend jaar mooie ideeën
gepland. In elke nieuwsbrief delen we een tip om te verduurzamen en te
vergroenen.
De plastic zakken die wij elke week ophalen raken steeds voller, een teken dat er
goed afval gescheiden wordt in de klas en erover nagedacht wordt. Complimenten
hiervoor! Het zou eigenlijk heel tof zijn om de zak zo leeg mogelijk te krijgen, om dus
zo min mogelijk plastic in omloop te hebben.
Denk bijvoorbeeld aan groenten of fruit mee in bakjes. Het scheelt afval
en je kind krijgt meteen genoeg binnen op een dag. En het past ook gelijk
goed bij het gezonde schoolbeleid van de Montessori.
Vul flesjes vullen met water of een beetje siroop. Er zijn mooie flessen te
koop zoals de Dopper of een RVS fles. Deze gaan jaren mee, zijn
duurzaam en goed schoon te houden. En zo ben je ook weer goedkoper uit.
Heeft je kind toch een keer zin in een koekje mee naar school? Met een pak koekjes
in huis kun je altijd een koekje meegeven in een bakje of in de broodtrommel.
Scheelt een verpakking en is goedkoper.
Vind je het leuk om mee te denken met ons? Wees welkom!
groenermontessoriboz@gmail.com
Groetjes van de Groene Raad , Katka, Monica, Mireille, Joyce, Jouke en Froukje

Bewegen is gezond
En zo is dat 
Daarom willen we jullie graag stimuleren (en herinneren aan) om weer
eens wat vaker lopend/fietsend naar school te komen….het wordt gelukkig
ook weer wat beter weer, dus dat is fijn!
Ook in de klassen stimuleren de leerkrachten de kinderen om meer te leren
door bewegen, in de klas bij Vivy kunnen de kinderen bijvoorbeeld flits
rekensommen maken terwijl ze op de hometrainer hard aan het fietsen
zijn, erg effectief en ook nog leuk om te doen!

Even voorstellen
Monique Fokkema is zwanger en zal na deze week met verlof gaan. Judith Free zal
haar gaan vervangen tot aan de zomervakantie. We wensen Monique een heerlijk
verlof toe.
Vanaf 1 februari is Carla Borghstijn bij ons komen werken als onderwijsassistent. Zij
is erg bekend met onze school aangezien haar kinderen op school hebben gezeten.
Zij is 4 ochtenden per week met kinderen aan de slag op het gebied van rekenen,
lezen en spellen.
Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Beste ouders,
Mijn naam is Judith Free en ik ben 23 jaar. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd
aan de opleiding leraar basisonderwijs op de Hz in Vlissingen. Na de
voorjaarsvakantie zal ik de uren van Monique Fokkema overnemen. Dit
betekent dat ik vanaf 4 maart tot de zomervakantie iedere woensdag,
donderdag en vrijdag voor de klas sta.
Op dit moment werk ik als invalkracht op basisschool de Krabbenkooi.
Hier werk ik vier dagen in de week, ook in groep 1-2. Mijn voorkeur ligt
dan ook echt bij de kleuters. Ik zou mezelf kunnen omschrijven als een
positieve, gemotiveerde en doelgerichte leerkracht. Ik vind het
belangrijk om het beste uit kinderen naar boven te halen en er samen
een leuke en leerzame tijd van te maken.

In mijn vrije tijd ben ik vaak creatief bezig. Ook houd ik van sporten en saxofoon
spelen. Ik woon in Bergen op Zoom en heb zelf ook met veel plezier op de
Montessorischool gezeten. Ik kijk er ontzettend naar uit om nu zelf als leerkracht te
starten op deze leuke school!

Met vriendelijke groet Judith Free

Beste ouders,
Ik ben Carla Borghstijn-van Dort en werk sinds 1 februari als
onderwijsassistent op de Montessorischool. Ik ondersteun de
leerkrachten door individuele hulp aan de kinderen te verlenen bij lezen
taal en rekenen. Ik vind het een hele mooie taak om een positieve
bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en het beste uit zichzelf te
laten halen.
Onze dochters, inmiddels 18 en 23 jaar, hebben ook op deze school
gezeten en ze zijn mede dankzij deze school evenwichtige, sociale en
fijne volwassenen geworden.
Onlangs ben ik geslaagd voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie (HBO) en wil
mij nog verder specialiseren om de kinderen nog beter te kunnen begrijpen en te
helpen. Ik hoop nog heel lang met ons gezellige team en al deze geweldige kinderen
te mogen werken!

Bibliotheek
De titels van de leesbevorderingscampagne Geef een
(prenten)boek cadeau 2020 zijn bekend.
Vanaf 7 februari is Koning van Katoren van Jan Terlouw voor €2 te
koop in de boekhandel. Vanaf 10 april is het prentenboek Woeste
Willem van Ingrid & Dieter Schubert voor € 2,50 verkrijgbaar.
Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen
te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen met de campagne Geef een
(prenten)boek cadeau hun krachten om elk jaar een jeugd- en een

prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
Bibliotheken helpen graag mee met het verspreiden van deze boodschap!
Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te
geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op geven, hoopt de
stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook,
thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of
oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan
bijdragen.
Een aantal boekhandels in Nederland biedt de mogelijkheid om boeken te doneren.
Als je niet weet aan wie je een boek cadeau kunt geven, helpt de boekhandel je! Je
kan bij hen een Koning van Katoren of Woeste Willem kopen en plaatsen op het
boekenplankje in de winkel. De boekhandel zorgt ervoor dat alle boeken op dat
boekenplankje gedoneerd worden aan een (lokaal) goed doel.

Verrijking
Op dit moment wordt er door Petra en Tom gekeken hoe zij nieuw leven kunnen
blazen in een verrijkingsgroep. Zij zijn dit op dit moment aan het vormgeven en
schrijven hier een beleidsstuk op. Ook zullen zij na de vakantie met kinderen gaan
werken. We zijn aan het kijken hoe we dit ook komend jaar kunnen borgen.
Mocht het om uw kind gaan dan hoort u dit uiteraard voordat het van start gaat. Dit
loopt altijd via de leerkracht van uw kind.

Vastenavend
Morgen is het dan al zo ver…onze altijd gezellige
carnavalsviering! De klassen hebben alweer flink geknutseld en
geoefend voor hun optreden van morgen… we zijn benieuwd
wie er dit jaar de leuttrofee zal winnen ;-)
Komen jullie ook naar onze optocht kijken?
Om 14u zijn de kinderen uit, alle ouders en kinderen zijn
daarna van harte uitgenodigd om bij café Krijnen gezellig
verder te dweilen 
Voor iedereen alvast een fijne vakantie gewenst!

Ter herinnering:
-

Morgen carnavalsoptocht, kinderen om 14u vrij
9 maart studiedag: alle kinderen vrij
16 t/m 20 maart projectweken
Schoolfotograaf: donderdag 9 april
Ben je iets kwijt? Kijk eens in de
gevonden voorwerpen kist in de gang van
het hoofdgebouw 

Belangrijke data schooljaar 2019/2020:
22 februari t/m 1 maart

Voorjaarsvakantie (21 februari om 14u vrij)

9 maart

Studiedag (alle kinderen vrij)

10 april

Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)

13 april

Tweede Paasdag

25 april t/m 10 mei

Meivakantie

21 - 22 mei

Hemelvaart

1 juni

Tweede Pinksterdag

23 – 24 juni

Studiedagen (alle kinderen vrij)

10 juli

Studiedag (alle kinderen vrij)

11 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie!

Vertrouwenspersonen Montessorischool
Interne vertrouwens personen en pestcoördinatoren:
Maud Koopman, bereikbaar op:
email: maud.koopman@montessori-boz.com, telefoonnummer 0164-251607
Monique Verbiest, bereikbaar op:
email: monique.verbiest@montessori-boz.com, telefoonnummer: 0164-251607
Extern vertrouwenspersoon (op bestuursniveau):
Annette de Koning-Meeùs, bereikbaar op:
email: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl , telefoonnummer 06-1058536
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Peuterspeelzaal Ons Marieke

