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Montessori Got Talent
Kwartiergesprekken
Inloopochtend
Schoolpleinpakket verkeer

Samenwerking
Montessori kinderopvang
Vanaf de zomervakantie – 25 juli 2016 – gaan we samenwerken met Montessori
kinderopvang bestaande uit een peuter(ochtend)groep en buitenschoolse opvang.
Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd
van 3 maanden tot 13 jaar.
Peuter(ochtend)groep
Elke doordeweekse dag bieden wij een peuterochtendgroep, voor peuters vanaf twee jaar. De
peuterochtendgroep heeft een standaard ritme, wat erg belangrijk voor de kinderen is. Naast het spelend leren
en het leren om eigen keuzes te maken, besteden we ook aandacht aan taal, rekenen en de wereld om de
peuter heen. Peuters vinden het geweldig de ‘echte’ dagelijkse dingen van het leven mee te doen! De plantjes
water geven, de eigen boterhammen smeren of de pop in bad doen. Het materiaal wordt zo aangeboden dat uw
kind hiermee zelfstandig aan de slag kan op een zelf gekozen moment.
Buitenschoolse opvang
Montessori kinderopvang verzorgt een eigen BSO, gevestigd in ons schoolgebouw. Voor en na schooltijd kunnen
kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij naast inspanning
ook ontspanning mogelijk is. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen: hutten bouwen, een film maken,
toneelstukjes opvoeren, knutselen, spelletjes doen of muziek maken. Omdat de BSO-omgeving een grote
invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te
schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, de bibliotheek en andere culturele
gelegenheden op het programma. Wilt u weten of er plaats is of heeft u vragen? Neem contact op met ons via
info@montessorikinderopvang.nl
Keukentafel
Aan de keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, medewerkers en kinderen. Ouders kunnen in een
ongedwongen sfeer nog even koffie drinken voordat zij naar het werk vertrekken. Wilt u meer weten? Kijk ook
op de website van Montessori kinderopvang of neem contact op met de hoofdbegeleidster voor een persoonlijk
gesprek en een rondleiding.
Sluitingsdagen 2016
Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zijn gesloten zaterdag en zondag en op de volgende dagen:

Huidige stand van zaken
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het proces verloopt voorspoedig en de eerste aanmeldingen zijn al
binnen. 25 juli 2016 is het zover en dan opent Montessori kinderopvang, in het gebouw van de
Montessorischool Venray, haar deuren met een peuter(ochtend)groep (POG) en buitenschoolse opvang (BSO).
Er heeft inmiddels al een goed bezochte informatieavond voor ouders plaatsgevonden.
Het is bekend dat de Montessorischool Venray binnenkort naar een nieuwe locatie gaat en vanaf dan biedt het
Montessori kindcentrum een doorgaande ontwikkelingslijn ook voor baby’s vanaf 3 maanden. Meer nieuws daar
over volgt!
Begeleiding
Montessori kinderopvang hanteert een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de
leeftijdsfase, waardoor de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd. Dat de begeleid(st)erkinderratio bij het jonge kind bij Montessori kinderopvang hoger is, ligt verankerd in de specifieke begeleiding
die gegeven wordt en in de omgeving waarbij het individuele kind centraal staat.
Binnen Montessori kinderopvang wordt er door deskundige begeleidsters adequaat gereageerd op perioden
door het juiste materiaal in de juiste omgeving aan te bieden. De begeleid(st)er zal goed observeren, want
ieder kind heeft een eigen ontwikkelingslijn. Het tegemoetkomen aan de spontane activiteit en belangstelling
van het kind vormt een belangrijke basis voor de latere ontwikkeling. Het accent ligt hierbij op een
ononderbroken, doorgaande ontwikkeling van het kind.
Voorbereide omgeving
De omgeving biedt het kind de mogelijkheid tot: individuele keuze, spontane activiteit, vrijheid van eigen
tempo en herhaling van de handelingen. De kinderen leren om hun bewegingen in te schatten en bij de situatie
passend handelen te ontwikkelen.
De omgeving is voor het kind overzichtelijk en herkenbaar. Alles heeft zijn vaste plek. De structuur geeft het
kind gelegenheid om innerlijke veiligheid op te bouwen en vanuit een positief referentiekader verder op
ontdekkingstocht te gaan. De kinderen worden betrokken bij het verzorgen van hun eigen omgeving. Op die
manier raken zij verbonden met hun omgeving en maken zij deze eigen. Zij vinden het leuk om binnen hun
mogelijkheden zorg te leren dragen voor hun leefwereld. Door af te maken waar het kind aan begonnen is,
leert het verantwoordelijkheid te dragen. Door het materiaal op de juiste plek terug te zetten en de werktafel
weer gereed te maken voor de volgende, leert het sociaal handelen.
Materiaal
Voor elk Montessori-materiaal is een richtlijn voor de leeftijd aangegeven. Het materiaal helpt het kind bij de
ontwikkeling. Wat inhoudt dat het kind belangstelling toont voor het materiaal en dat voor het
ontwikkelingsniveau geschikt is. Het geeft spelenderwijs het kind een leerproces, waardoor het kind zich beter
kan redden in de directe omgeving door het zelf te doen en te kunnen. Een sociaal aspect is bovendien dat
wanneer een kind aan het werk is de ander leert om te wachten op zijn beurt.
De begeleid(st)er geeft het kind individueel een lesje met het materiaal, waarna het kind zelfstandig verder
werkt. Het geven van de lesjes vereist een bepaalde techniek, het is noodzakelijk het precies te doen en er
voldoende tijd aan te besteden.
Meer informatie
Ouders die nieuwsgierig zijn naar de peutergroep of buitenschoolse opvang zijn van harte welkom voor een
rondleiding. Wilt u weten of er plaats is of heeft u vragen? Neem contact op met ons via
info@montessorikinderopvang.nl.

Veiligheid: ontruiming
Op dinsdag 12 juli om 14.00 uur hebben we een aangekondigde ontruiming. Vooraf zijn de kinderen in de klas
voorbereid wat we moeten doen als het alarm gaat. We verlaten dan rustig het schoolgebouw met z’n allen
en lopen naar de verzamelplaats op het veld. Hier worden alle namen opgelezen en gecontroleerd. Als alles
klopt en de BHV-ers de school gecontroleerd hebben gaan we weer terug naar de klas.

Verkeerscircuit
Op vrijdag 24 juni wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. Alle kinderen gaan dan hun
praktische verkeersvaardigheid oefenen. Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk kinderen die
dag met hun fiets (of step) naar school komen.

Groep 8 dag
Op maandagmiddag 18 juli nemen we officieel afscheid van onze schoolverlaters. We doen dit in Zaal De Pit in
Overloon in het bijzijn van alle kinderen, (groot) ouders van groep 8, alle teamleden en andere
belangstellenden.
Het belooft een geweldig spektakel te worden!
We zijn op zoek naar mensen die de kinderen van groep 1-7 op 18 juli naar Overloon willen brengen rond 12.15
uur. Natuurlijk kunnen de ouders die rijden, blijven om te kijken naar het afscheid.
Let op: Alle kinderen worden op maandag 18 juli opgehaald in Overloon, om 14.30 uur.

Word Slootjesexpert tijdens de IVN slootjesdag
Schepnetjes in de aanslag want de IVN SLOOTJESDAG komt er aan.

Zondag 19 juni
10:00 - 16:00 uur
Rosmolen, Geijsteren
Op zondag 19 juni kun je genieten van kwakende kikkers, glibberige waterplanten en kriebelende
waterbeestjes. Van 10:00 tot 16:00 uur organiseert IVN Geijsteren-Venray voor jong en oud
verschillende leuke activiteiten in, op en rond het water van de poel en de beek achter de
Rosmolen in Geysteren. De activiteiten vinden plaats aan de waterkant, daarom is begeleiding
van (groot)ouders wenselijk. Aanmelden voor dit waterbeestjesfestijn is niet nodig. Vrij parkeren
bij het oude voetbalveld aan de Oostrumseweg in Geysteren.
Wil je weten hoe een kokerjuffer overleeft in een sloot vol vijanden? Hoe een bootsmannetje aan
voedsel komt? Waarom een schaatsenrijdertje kan schaatsen? Of gewoon welke bestjes er allemaal
leven in het water? Kom dan naar de IVN slootjesdag op 19 juni.
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euzen tussen leuke foldertjes en kaartjes over van alles en nog wat. Je kunt hier ook informatie vinden
over wat het IVN allemaal doet. Bij deze stand kun je ook de schepnetjes en andere materialen ophalen.
De slootjesdag draait vooral om waterbeleving. Kinderen kunnen met (groot)ouders aan de slag met een
schepnet om waterdiertjes te vangen in de poel achter de Rosmolen. Met behulp van een zoekkaart
kunnen de gevangen waterdiertjes op naam gebracht worden. En wil je dan nog meer weten? Er staan
IVN-natuurgidsen paraat om je te helpen en om al je vragen te beantwoorden.
Tijdens de slootjesdag gaan we een paar keer op wateronderzoeksexcursie langs de Oostrumse beek.
We starten bij de Rosmolen. Tijdens deze excursies gaan deelnemers in de weer met een fles en een
helderheidsschijf om de doorzichtigheid van het water te bepalen en met een thermometer om de
temperatuur van het water vast te stellen. Ze maken een bootje van natuurmaterialen om de
stroomsnelheid te achterhalen en gezamenlijk onderzoeken we hoe een rivier ontstaat.
Kortom een leuke dag voor jong, maar zeker ook voor oud. Want ook voor volwassenen is het leuk om
met water bezig te zijn en te ontdekken wat er allemaal leeft in en om het water.

