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 Agenda
..

5 februari
8 t/m 12 februari
15 februari
16 februari
18 februari
20 februari

Carnavalsviering, leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
Instroommoment onderbouw
Opa en oma-morgen
Open Dag, 10.00-12.00 uur

Samenwerking onderwijs en kinderopvang
volgens Montessori
In ons vorige artikel over onderwijs en kinderopvang meldden we dat de overheid de samenwerking
gemakkelijker wil maken. Voor ons montessoricentrum betekent dat, dat we nu onderzoeken hóé en
met wie we een Integraal Montessoricentrum (IMC) kunnen vormen. Natuurlijk is de kinderopvang
daarbij een belangrijke partner. Als montessoricentrum vinden we het belangrijk dat we allemaal
dezelfde pedagogische visie hanteren.
Maria Montessori heeft een eigen visie op de ontwikkeling van kinderen vanaf 0 jaar. Een doorgaande lijn voor
kinderen van 0 tot 13 jaar – zoals de overheid nu stimuleert – is voor ons vanzelfsprekend. Door samen te
werken met de kinderopvang, kunnen we die doorgaande lijn realiseren.
Krachtenbundeling
De PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang presenteerden reeds in maart 2015 hun actieplan
om de doorgaande ontwikkellijn beter laten verlopen. In dit plan pleiten ze ervoor om tegenstrijdige en
overbodige regelgeving te schrappen. Samenwerkingsvormen zoals kindcentra zijn namelijk alleen mogelijk
met combinaties van wettelijke vrijstellingen.
Op dit moment moeten school en opvang vaak onnodig complexe en tijdrovende operaties uitvoeren, voordat
ze inhoudelijk kunnen samenwerken. Al deze belemmeringen leiden af van datgene waar het werkelijk om
gaat: het bieden van een optimale doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. Op advies van de SociaalEconomische Raad (SER) zouden de mogelijkheden voor kinderopvang worden uitgebreid. Voor kinderen van 2
tot 4 jaar moet er 16 uur opvang komen, ongeacht of de ouders werken. Volgens de SER komt met de
uitbreiding een einde aan de versnippering van het aanbod van kinderopvang en ontstaat een betere
aansluiting op de basisschool.
Montessori van 0 tot 13 jaar
In afwachting van de politieke besluitvorming onderzoeken we nu de mogelijkheden voor een Integraal
Montessoricentrum (IMC), waarbij we naadloos samengaan. Montessori maakt meer mogelijk!

Open Dag
Op zaterdag 20 februari organiseren wij onze jaarlijkse Open Dag. Naast nieuwe ouders en kinderen nodigen
wij ook onze eigen leerlingen uit om lesjes te geven in hun groep en deel te nemen aan alle leuke activiteiten.
Vandaag hebben de kinderen een poster meegekregen. Helpt u ons mee om bekendheid te geven aan de Open
Dag door deze op een goed zichtbare plaats op te hangen?
Mocht u extra posters willen ophangen, op verschillende plekken in Venray, dan zijn wij daar heel
blij mee. Extra posters liggen in de teamkamer.

Opa en oma morgen
Op donderdag 18 februari organiseren wij onze jaarlijkse opa en oma morgen. Vanaf 08.30 uur staat de koffie
klaar in de teamruimte. Alle opa’s en oma’s zijn van 08.45 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en)
van hun kleinkind(eren).
Wij hopen op vele grootouders; de kinderen willen heel veel lesjes geven!

Oproep: schoolshirts
Heeft u nog een (rood) shirt van school thuis? De stapel shirts op school wordt steeds
kleiner… Wilt u het shirt aan uw kind meegeven alstublieft?

Evaluatie-bijeenkomst speelcoaches
Dinsdag 2 februari j.l. heeft er een evaluatie-bijeenkomst plaatsgevonden met alle speelcoaches.
De leerlingen uit de bovenbouw zijn nu een maand actief als speelcoach en we waren erg benieuwd naar hun
ervaringen.
Een korte opsomming van de reacties:








De kinderen hebben even moeten wennen aan ons. Nu komen ze naar ons toe met vragen.
Kinderen uit de onderbouw vragen of ik met hen zandtaartjes ga bakken.
Ik heb al een aantal ruzietjes met kinderen kunnen oplossen.
Ik vind het leuk om kinderen die alleen staan te helpen om met andere kinderen te gaan spelen.
Als ik mijn groene hesje aan heb, heb ik een voorbeeldfunctie voor alle kinderen. Ik moet dan extra
letten op mijn gedrag en mijn taalgebruik.
De overblijfkrachten en de leerkrachten helpen ons goed met observeren.
Mijn taak vind ik erg belangrijk!

Wij zijn blij met deze reacties waarmee de kinderen aangeven hun taak als speelcoach als zinvol en leuk te
ervaren.
Ze doen het ook erg goed! Wij zijn trots op ze. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen leuk kunnen spelen!
Ook na de voorjaarsvakantie gaan we met deze groep door. Elke maand zullen we een moment plannen om
samen te bespreken hoe het gaat en waarbij de kinderen aan kunnen geven wat ze nodig hebben om hun taak
goed uit te voeren.

Vergadering Centrumraad:
Dinsdag 26 januari 2016 hebben de kinderen van de Centrumraad weer vergaderd.
Centraal stond de vraag: hoe kunnen we de school en het onderwijs nog leuker maken?
Er zijn een aantal leuke ideeën bedacht door de kinderen en deze ideeën zijn door de Centrumraad in alle
groepen gepresenteerd:






Meer dingen leren door te doen, dus door te doen meer leren!
Spelling kun je ook met stoepkrijt op het schoolplein schrijven en laten
verbeteren door een andere leerling.
Meten van lengte, oppervlakte, omtrek etc. op het schoolplein.
Voorlezen in een andere klas.
Het Open deuren beleid meer actief toepassen....dus in een andere
groep een lesje vragen/krijgen; natuurlijk wel vanuit een leervraag.

Een aantal van deze ideeën zijn de afgelopen weken al door kinderen uitgevoerd. Super!!

Het beste idee van de Montessorischool
Op donderdag 3 maart vindt de presentatie van het beste idee van de Montessorischool plaats.
Dit is de gezamenlijke afsluiting van het kosmisch project ‘De ontdekkende mens’ waar we de
afgelopen periode aan gewerkt hebben. Wij zijn erg benieuwd naar het creatieve talent van de
kinderen.
In de groepen worden voor 3 maart voorrondes gehouden. Iedere groep levert drie finalisten.
Een ware jury zal de ideeën beoordelen. Deze jury bestaat uit: Bart van de Loo, Janine (van
Korein) en 3 leden van de Centrumraad (Sequoia, Nynke en Nin).
De winnaar, de uitvinder van het beste idee, ontvangt een certificaat.

Hoera! Een meisje!
Teuntje heeft een baby gekregen. De komende tijd mag zij samen met Roel gaan genieten
van hun meisje Fenne. Wij hopen dat we Fenne snel mogen knuffelen en bewonderen.
Proficiat!

Voorleeswedstrijd Venray
Judith zal dit jaar onze school vertegenwoordigen bij de Nationale voorleeswedstrijd.
De Venrayse voorrondes vinden plaats op vrijdag 4 maart om 9.00 uur in de foyer van de Schouwburg.
We zullen Judith met de hele groep gaan supporteren.
Meer informatie hierover volgt nog via het Ouderportaal.

Oproep Avondvierdaagse
Gezocht:
Ouders die het leuk vinden om samen de A4d te organiseren zodat het voor de kids een super A4d wordt. Alle
hulp is welkom. Ieder heeft zo zijn kwaliteiten. Laten we onze kwaliteiten bundelen.
Wilt u meer info stuur dan een mail naar Irma Bakker: immpouwels@hotmail.com (moeder van Jelle,
onderbouw).

Een berichtje van onze adjudanten
We hadden niet verwacht dat we adjudanten zouden worden. Nu het bekend is vinden wij het heel leuk!!
Adjudanten zijn de hulpjes van de prins en prinses.
We kijken uit naar een fijne Carnaval. 
Alaaf Alaaf!!
Hannah en Giaro

Wij wensen u een fijne carnaval en een fijne vakantie!

Pregrámmá Hazekeutel:
Zo-Di
Za-Di

10.30-14.00 u: Jeugdbal
17.30-21.00 u: Hazehut mit òptreejes van diverse Topártieste!

Zo 07.02
Di 09.02

14.10 u: Kienderòptòcht
10.30 u: Boerespellekes
12.15 u: Trouwceremonie mit anslutend receptie

