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 Agenda
..

24 t/m 28 oktober
31 oktober
1 november
3 november
9 november

Herfstvakantie
Instroommoment
Koffie-uurtje gezinscoach
Eerste bijeenkomst leerlingenraad
Open Avond
Inloopochtend

Open avond en inloopochtend
Op donderdag 3 november organiseren wij een Open Avond, Vanaf 19.30 uur zijn (nieuwe) ouders van harte
welkom om kennis te maken met het montessorionderwijs.
Op woensdag 9 november organiseren wij weer een inloopochtend. Vanaf 9 uur zijn belangstellenden van harte
welkom om een kijkje te nemen in de groepen. De kinderen zijn dan aan het werk en wij bieden de gelegenheid
om mee te kijken. Wij leiden u rond en beantwoorden graag al uw vragen.
Wie weet is er iemand in uw omgeving die u kunt tippen om eens een kijkje te nemen? Dat zouden wij zeer op
prijs stellen.

Een dochter!
Woensdag 12 oktober zijn Ramses en Moniek van den Boogaart de trotse ouders geworden van
dochter Liz. Liz was 49 cm bij de geboorte en woog 3855 gram. Een gezonde dame dus! Wij
hebben samen met alle kinderen een kaart naar Ramses en Moniek gestuurd. Mocht u ook graag
persoonlijk een kaartje sturen, dan kan dat natuurlijk. In de hal bij de onderbouw staat een doos
waarin u deze kaarten kunt deponeren. Wij zorgen dan dat deze bij de trotse ouders terecht
komen.

Nieuws van de MR
De bereikbaarheid van de Medezeggenschapsraad (MR) wordt verbeterd. Vanaf nu zijn wij ook te bereiken op
het MR e-mailadres mr@msvenray.nl. Als er vragen zijn over bijvoorbeeld het beleid van de school, of als er
iets is waar u zich zorgen over maakt dan bestaat er nu een extra mogelijkheid om uw stem te laten horen. De
school staat natuurlijk altijd open voor vragen en/of opmerkingen en gaat hierover graag met u in gesprek.
Wilt u graag eens kwijt hoe tevreden u bent over een leerkracht of de school? Ook dat horen we natuurlijk
graag.

MR presenteert: Social media
Tijdens de kennismakingsavond werden er veel vragen door ouders gesteld over hoe ze
hun kinderen kunnen begeleiden/opvoeden in het gebruik van social media. De MR wilde
hier graag mee aan de slag gaan en heeft daarom een ouderavond voor u georganiseerd op
woensdag 30 november. Deze avond zal in het teken staan van gebruik social media,
telefoon en cyberpesten.
De avond begint om kwart voor 7 met koffie en thee en zal rond half 9 eindigen.
Lijkt het u interessant om deze avond bij te wonen, stuur dan voor vrijdag 18 november
een mail naar:
mr@msvenray.nl

Schoolfruit
Dit schooljaar doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Door EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun
vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer
plezier aan sport en spel en leren makkelijker. De kinderen krijgen drie keer per week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk
in de klas op te eten. Wij starten hiermee in week van 7 november.

Samen zorgen wij voor een veilige school
In de week van 1 november krijgen wij op school een heuse complimentenmachine.
Dit is een kauwgomballenautomaat die gevuld is met capsules waarin verschillende
buttons zitten. Er staat ´Goed bezig´ op of ´Top´ in kleurrijke ontwerpen. Er wordt
gebruik gemaakt van muntjes, deze krijgen kinderen als ze het gewenste gedrag laten
zien. Niet alleen de kinderen kunnen een muntje ontvangen, maar ook u als ouder! Tot
december staat de machine op school. U gaat vast en zeker hierover horen van uw kind
en zult de buttons ook gaan zien!

Aangekondigde ontruiming
Op dinsdag 8 november hebben we een aangekondigde ontruiming. Hieraan nemen alle kinderen van het
Montessoricentrum deel. Natuurlijk doen ook de kinderen van de Montessori Kinderopvang met de leidsters
mee. Vooraf is iedereen goed voorbereid en weten we wat er gebeuren gaat. We laten het alarmsignaal horen
en we vertellen de kinderen wat we moeten doen als het alarm gaat. We verlaten dan rustig het schoolgebouw
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.

Leerlingenraad
Er is een nieuwe leerlingenraad gekozen! De stemmen lagen erg dicht bij elkaar, dus het
was heel spannend. Uiteindelijk gaan Eva, Stef, Roel, Britt, Joep en Pleun onze leerlingen
vertegenwoordigen. Zij komen dinsdag 1 november voor het eerst bij elkaar. Samen met
Truus en Petra zullen zij dan vergaderen.

Herfstvakantie
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. Het is elke dag genieten om te zien hoe enthousiast
kinderen bezig zijn. De nieuwe schrijfmethode wordt al volop ingezet en ook ‘Zippy’ en ‘Apple’ hebben hun
intrek genomen in de midden- en bovenbouwgroepen. Door de leerkrachten is bewust geïnvesteerd in
groepsactiviteiten om zo het positieve groepsklimaat te bevorderen.
Ook andere zaken zijn opgestart: de ambitiegesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en in de groepen
worden de portfolio’s gevuld.
Tijdens studiemomenten heeft het team hard gewerkt en veel geleerd. Naast de aandacht die we hebben
besteed aan ons taal- en rekenaanbod hebben we ons o.a. verdiept in de vaardigheden die kinderen in de 21 e
eeuw nodig hebben. Welke digitale mogelijkheden hebben we en hoe kunnen we kinderen leren
programmeren? Vol betrokkenheid en enthousiasme is er gewerkt.
Wat ben ik trots op de goede start van dit schooljaar!
Na de vakantie gaan we weer volop verder met alle ontwikkelingen. Maar daarnaast gaan we samen vieren:
momenteel denken we na hoe de kinderen, samen met u als ouders, hun op school behaalde succes kunnen
vieren. Meer nieuws volgt hierover in de volgende weekberichten. Ook de Sinterklaas- en Winterviering staan
weer op het programma. Een periode vol gezelligheid waar we naar uitkijken. Maar nu eerst: genieten van een
welverdiende herfstvakantie. Iedereen een hele fijne vakantie gewenst!

Petra

