
 

 
 

 

 

.. Agenda 
28 november  Inleveren kleurplaten verkeer  

29 november Bezoek Pietenpakhuis voor de onderbouw 

30 november   MR presenteert: Social media  

1 december  MR vergadering  
2 december  Sintactiviteit voor de hele school  

5 december  Sinterklaasviering    

6 december  Studiedag  

Typetuin 
Typevaardigheid is een belangrijke ontwikkelingsfactor voor kinderen en laat ze beter presteren. Een 
typecursus heeft vele voordelen voor de ontwikkeling van kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Een aantal 

voorbeelden:  
 Kinderen die snel en goed kunnen typen nemen sneller oefenstof op. 

 Er is een sterk verlaagde kans op RSI-klachten op latere leeftijd. 

 Kinderen leren beter schrijven en spellen. 

 Er is meer tijd voor ontwikkeling van hun creativiteit. 

 91% van al de geproduceerde tekst wordt getypt. Snel en goed typen is dus voor een 

kind een belangrijke vaardigheid. 

Typetuin verzorgt al ruim 40 jaar typecursussen in het basisonderwijs. Zij komen een typecursus verzorgen als 
er voldoende deelnemers zijn: ze gaan uit van minimaal 10  (max. 18) deelnemers uit groep 6-7-8.  
De cursus bestaat uit 8 klassikale bijeenkomsten van een uur verspreid over 13 weken.  
De kosten hiervoor bedragen 145 euro per kind. 

Heeft u interesse? Geeft u zich dan op bij Truus van der Sterren 

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. 

Sinterklaas 
Surprises groep 6 t/m 8 
Alle kinderen hebben inmiddels een envelop met daarin €2,50 
ontvangen. De brief met informatie over de surprise is op maandag 
14 november door Truus al meegegeven aan de kinderen. Veel plezier 
met het maken van een leuke suprise! 
 

Sintactiviteit voor onze school. 
Op vrijdag 2 december gaan wij ’s middags met alle kinderen 
verschillende leuke sint activiteiten doen. 
Kinderen mogen o.a. een schoorsteen of stoomboot bouwen, ze 
kunnen een piet knutselen en ze leren bijvoorbeeld om een gedicht te 
schrijven. 

 

Sinterklaas  
Sinterklaas en zijn pieten komen er aan! En natuurlijk komen zij ook 
naar de Montessorischool. Op maandag 5 december zal de Sint bij 
ons op school zijn. Vanaf 8.15 uur verzamelen we op het schoolplein 
om Sint en zijn pieten welkom te heten. Sinterklaas zou het super 
vinden als iedereen die een pietenpakje heeft, dit aan doet op 5 
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december. Je weet nooit of Sinterklaas nog hulppieten nodig heeft. Sinterklaas zou het leuk vinden als kinderen 
een toneelstukje of dansje aan hem willen laten zien. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich bij de eigen 

leerkracht opgeven. ‘s Middags is er een spelletjesmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 5. We nodigen 
ouders van harte uit om van 12.15 uur tot 14.30 uur mee te helpen bij de spelletjesmiddag. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij  Ine van de Laar of Noëlle van de Moosdijk. 

Sinterklaas maakt altijd veel mee met de pieten. Als jij het ook leuk vindt om bij te houden wat sinterklaas 
meemaakt, kijk dan naar het Sinterklaasjournaal. Het Sinterklaasjournaal is dagelijks te zien om 18:00 uur op 
NPO Zapp.  

Voorleeswedstrijd 

Donderdag 24 november was het zover: De schoolronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd! 
In midden- en bovenbouwgroepen hebben voorrondes plaatsgevonden. Uit elke groep 
werden 3 kandidaten gekozen. Zij mochten op donderdag 24 november tijdens een 
bloedstollende finale hun fragment voorlezen aan een vakkundige jury. Uiteindelijk 
hadden we twee finalisten: Julie werd kampioen van de middenbouw en Sarah van de 
bovenbouw. Sara mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de  

Jumbo spaaractie 

Inmiddels hebben we de cheque mogen ontvangen van de Jumbo spaaractie. We hebben 485,85 bij elkaar 
gespaard! Samen met de leerlingenraad gaan we kijken hoe we dit geld optimaal kunnen besteden. Nogmaals 

iedereen bedankt voor het sparen! 

Gratis online cursussen voor bibliotheek-

leden  
Voorlezen: korte cursus van de maand november 
Maak van voorlezen een feestje. Door voor te lezen leert een kind nieuwe woorden en zinnen. Ontdek welke 

boeken geschikt zijn voor welke leeftijd. En hoe je van voorlezen een gezellig feestje maakt. Een cursus met 
praktische tips voor alle vaders, moeders, opa's, oma's en andere mensen die graag voorlezen aan kinderen tot 
en met twaalf jaar. Weinig tijd hebben voor deze cursus is geen excuus. Het duurt maar een half uurtje en.. 
voorlezen maar. 
Volgende maand staat een andere korte cursus voor je klaar als extraatje naast het reguliere cursusaanbod van 
de Bibliotheek. 

 
Als lid van de Bibliotheek kun je een jaar lang gratis twee online cursussen 
volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om te 

werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs te worden in een 
computerprogramma. Als extra bonus krijg je elke maand een korte cursus 
cadeau. 

Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën Vrije tijd, Persoonlijke 
ontwikkeling, Computer en nieuwe media, Gezondheid en opvoeding en Talen. 
De extra cursus van de maand november is deze voorleescursus met tips en 
trucs  
Met het aanbieden van online cursussen wil de Bibliotheek een bijdrage leveren 
aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt zich ten doel 
dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. 

Daarnaast wil de Bibliotheek een (online) plaats bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een moment 

van rust zoekt om informatie in wat voor vorm dan ook tot zich te nemen. 
Voor meer informatie zie: 
http://www.biblionu.nl/actueel/nieuws/nieuws+actueel/gratis+online+cursussen+voor+bibliotheekleden?newsid
=992 
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