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Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Controle fietsverlichting leerlingen groep 5 t/m 8
Inloopochtend 09.00-10.00 uur
Leerlingen t/m groep 2 vrij
Uitroepen Prinselijk Paar

Tekening gemaakt door Micha Bolwerk, onderbouw.
Alles wat leuk is aan Kerstmis en de vakantie staat op deze tekening. De Kerstman houdt van
schaatsen terwijl de kerstboom vol met mooie kerstballen en lichtjes staat te schitteren. Als
verrassing wordt er ook nog vuurwerk afgestoken.

Kosmisch project: De ontdekkende mens
De komende periode gaan we in de midden- en bovenbouw werken aan het project ‘De ontdekkende
mens’.
De kinderen zullen veel leren over o.a. uitvinders, ontdekkingsreizigers, VOC en de Gouden eeuw.
Op donderdagmiddag 3 maart 2016 wordt dit project afgesloten met een presentatie van
‘Het beste idee van de Montessorischool’. Een echte jury zal alle uitvindingen en
presentaties beoordelen.
De kinderen zullen deze week de opdracht in hun eigen groep uitgelegd krijgen.
Wie heeft het beste idee van de Montessorischool??

Inzet speelcoaches
We zijn op maandag 4 januari gestart met de inzet van speelcoaches, afkomstig uit groep 7 en 8.
Per dag hebben vier kinderen de taak om tijdens de kleine pauze en de twee grote pauzes als
speelcoach de pauzes te begeleiden. Natuurlijk blijven leerkrachten en overblijfkrachten
eindverantwoordelijk.
De kinderen hebben een korte training gehad en de inzet en hun ervaringen worden regelmatig
geëvalueerd. U kunt de speelcoaches herkennen aan de groene hesjes.

Wat is een speelcoach?
Een speelcoach:
- Begeleidt een kind bij het vinden van een speelkameraadje;
- begeleidt kinderen die moeite hebben met het maken van contacten;
- begeleidt kinderen als een spel niet goed loopt;
- biedt nieuwe spellen of spelmogelijkheden aan en begeleidt deze.
Met als doel: Samen zorgen voor leuke pauzes!

Carnaval
Carnaval staat alweer bijna voor de deur.
We starten op dinsdag 26 januari met het uitroepen van onze prins en prinses.
Om 14.00 uur vindt dit plaats bij ons op school. Aan het einde van de middag nodigen wij alle
ouders uit om de polonaise met ons mee te lopen.
Gedurende de carnavalsperiode zullen de prins en prinses onze groepen ook bezoeken.
Tijdens de week voorafgaand aan de carnavalsviering zijn wij elke dag al een beetje verkleed.
 Op maandag 1 februari mogen de kinderen zelf een kleur uitkiezen en deze kleur voeren ze
door in hun outfit en/of kapsel.
 Op dinsdag 2 februari staan de prins en prinses bij ons centraal. De kinderen mogen zich
uitdossen in de carnavalskleuren (rood, geel en groen).
 Op woensdag 3 februari hebben we hoedendag, iedereen zet zijn gekste hoedje op.
 Op donderdag 4 februari hebben we ‘gekke harendag’.
 Op vrijdag 5 februari is de dag waarop alles mag, trek je mooiste carnavalsoutfit aan en vier
samen met ons carnaval! Op deze dag worden ook de nar en het boerenbruidspaar bekend
gemaakt. De ouders van de betreffende leerlingen zijn al op de hoogte gesteld.
Vrijdag 5 februari
De kinderen verzamelen deze dag op school.
Natuurlijk nemen we ook deel aan de optocht door de wijk.
Verder zorgen wij op vrijdag voor een gezonde snack en een lekkere versnapering in de pauze. De
kinderen hoeven dus geen eet- en drinkspullen mee te nemen op deze dag.
Wij willen u wel vragen om spuitbussen en confetti thuis te laten.
De kinderen kunnen om 12.30 uur bij ’t Stekske worden opgehaald.
Optocht
Om de optocht tot een groot feest te maken doen we op een beroep op kinderen en hun ouders. Wij
zouden het erg leuk vinden wanneer veel kinderen van onze school op vrijdag 5 februari hun step of
fiets heel feestelijk en carnavalesk versieren. Deze mogen zij dan meenemen in de optocht. Ook
bolderkarren en andere kleine vervoersmiddelen zoals kleine tractoren en fietsjes zijn welkom!
U kunt het versierde voertuig op vrijdagochtend mee naar school nemen.
Gezocht:
Vorig schooljaar hebben wij tijdens de optocht gezellige muziek gehad doordat er een grote
geluidsinstallatie in de optocht meeging die door een auto werd vervoerd. Helaas kunnen deze
mensen ons dit jaar niet van dienst zijn.
We zijn dus op zoek naar iemand die ons hierbij/hieraan kan helpen.
Kent u iemand die een muziekinstallatie met een versterker heeft, of die ons hieraan kan helpen?
Wij horen het graag van u!
U kunt dit doorgeven aan Noëlle van de Moosdijk

Uitroepen Prinselijk Paar
Wie worden de opvolgers van Prins Giel en Prinses Judith?
Op maandag 25 januari, om 14.00 uur, worden de prins en prinses van onze
school uitgeroepen. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Graag willen wij alle kinderen van de bovenbouw vragen om een wit T-shirt,
witte blouse of trui aan te trekken.

Centrumraad
De nieuwe (leerlingen)centrumraad heeft op 15 december zijn eerste vergadering gehad.
In deze vergadering is de kennismakingsactiviteit van de centrumraad besproken: met de hele
school theedrinken!
Dit gaat op vrijdag 15 januari plaatsvinden en wordt geregeld en verzorgd door de kinderen van
de centrumraad.

Verkeer: controle fietsverlichting

Op woensdag 13 januari 2016 zal onze verkeersouder Silvia Claassen de
fietsverlichting van de fietsen van de kinderen van groep 5 tot en met 8
controleren. Dit in het kader van de zichtbaarheidsactie!
Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 komen op die dag met hun fiets naar
school.

Bericht van onze verkeersouder
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang.
In de wintertijd is het dus extra belangrijk om goedwerkende fietsverlichting te hebben.
In het kader van de ‘zichtbaarheidsactie" van VVN komt de verkeersouder Silvia Claassen
op woensdag 13 januari het fietslicht van de fietsen van de kinderen van groep 5 tot en met
8 controleren.
Deze kinderen nemen op die dag hun eigen fiets mee.
Het zou fijn zijn als thuis de verlichting alvast van tevoren gecontroleerd kan worden.
Iedereen een gelukkig en veilig 2016.
Groetjes Silvia Claassen (Verkeersouder)

Naschoolse arrangementen
Vanaf 2016 gaan wij als Montessoricentrum naschoolse arrangementen aanbieden. Het gaat dan om
korte of langere workshops voor kinderen.
Wij willen alle kinderen, ook kinderen die onze buitenschoolse opvang niet bezoeken, de kans bieden
deel te nemen aan leuke activiteiten na schooltijd.
We zetten hiermee stappen als integraal kindcentrum waarbij alle kinderen gedurende de hele dag
bij ons terecht kunnen. De activiteiten zorgen voor veel plezier en stimuleren de ontwikkeling van
uw kind.
Wij zullen zelf financieel bijdragen aan deze naschoolse arrangementen waardoor de eigen bijdrage
voor u als ouders laag blijft. Wij hopen hierdoor op een hoge opkomst.
Inventarisatie van de wensen
Door de wensen van u en uw kind(eren) in kaart te brengen kunnen wij ons aanbod aanpassen aan
de behoefte die er is. Wij zoeken de samenwerking met bijvoorbeeld het Kunstencentrum of een
dansschool. De gesprekken hierover zijn al in volle gang.
Wij horen graag van ouders die mogelijk geïnteresseerd zijn welke wensen en ideeën zij en hun
kind(eren) hebben. Zowel over de type activiteiten als bijvoorbeeld over de dag of de eigen bijdrage
die geleverd kan worden.
In januari zullen wij met de inventarisatie aan de slag gaan en naschoolse arrangementen gaan
organiseren.
Bent u geïnteresseerd? Vertel ons dan zo concreet mogelijk wat uw wensen en ideeën zijn door het
formulier dat via het Ouderportaal is verstuurd in te vullen.
Mogen wij in ieder geval uiterlijk 8 januari uw reactie ontvangen?
Formulieren kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht.

Open Dagen Voortgezet Onderwijs
Binnenkort zullen de scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio hun deuren openzetten.
Ook ouders en kinderen uit groep 7 adviseren we om eens een kijkje te gaan nemen op de
verschillende scholen, zodat ouders en kinderen een goede keuze kunnen maken.
De data zijn:
Raayland College: Woensdag 20 januari van 15.00 uur -20.00 uur
Metameer Locatie Jenaplan Boxmeer: Vrijdag 19 februari van 17.00 tot 21.00 uur
Metameer Locatie Stevensbeekseweg: Vrijdag 26 februari van 17.00 tot 21.00 uur
Dendron College Horst: Donderdag 28 januari van 16.30 tot 20.30 uur
Citaverde College Horst (alleen VMBO): Zaterdag 30 januari van 10.00 uur tot 13.30 uur.

