
 

 
 

 

 

.. Agenda 
28 maart  Koffie uurtje gezinscoach  

6 april  Studiedag alle lln vrij 

11 april  inloopochtend 

14 april  Streetwise 

PBS: Wil je ons helpen met groeien? 
Wat mogen wij trots zijn op onze kinderen als leerling(en) van onze Montessorischool! Onze kinderen leren 

vanaf de onderbouw al om samen in een fijne sfeer en vooral respectvol met elkaar en met de natuur om te 
gaan! Dit kan alleen maar doordat de leerkrachten als team samenwerken zodat onze kinderen een mooie 
voorbereiding hebben op de toekomst. Ze hebben een mooie basis gelegd waardoor ze op een veilige manier de 
toekomst in kunnen als zelfstandige, zelfbewuste en positief ingestelde sociale jong volwassenen. 
 
Om onze school en uiteraard de leerkrachten hierbij een handje te helpen zijn wij als stuurgroep betrokken bij 

de dagelijkse invulling van het PBS- programma. Als leden van de stuurgroep zijn we ook laagdrempelig 
aanspreekbaar om eventuele vragen of suggesties bespreekbaar te maken. Deze punten kunnen we dan 
eventueel inbrengen tijdens het overleg. De stuurgroep bestaat uit een aantal leerkrachten, een overblijfkracht 
en een ouder. Als lid van de stuurgroep ga je samen “de parels” bespreken en eventuele aandachtspunten een 
positieve manier proberen om te buigen. We willen tenslotte toch voor ieder kind een veilige en vooral fijne 
sfeer creëren in iedere groep. 
 

Wij als stuurgroep zijn op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken. Nog meer positieve 
inbreng is zeer welkom! Helaas gaat onze overblijfkracht en lid van de stuurgroep ons verlaten.  Wie heeft er 
zin en tijd om 1 uurtje in de maand samen met ons mee te denken aan een veilige en prettige sfeer op onze 
school? Voor verdere info kun je contact opnemen met Petra Janssen of Katja Smits. 

 
We hopen op heel veel positieve reacties! 

Groetjes, 
Ellen Hagenaars en Katja Smits 

Veilig parkeren 
Wij vragen uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de 
school.  
In dit weekbericht beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten 
die de veiligheid voor uw kinderen vergroten:  
Veilig parkeren  

De plekken waar wel geparkeerd mag worden:  
 Op de parkeervakken voor de huizen en naast de school  

 Op de groenstrook  

De plekken waar vanwege de onveiligheid niet geparkeerd mag worden: 
  Vanaf de brievenbus tot na de bocht tegenover schoolwoning 22.  

Dit geeft een onveilige en onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die 

naar en van school lopen.  
Voorkeur rijrichting  
Wij vragen al het autoverkeer om tijdens het brengen en ophalen van de 
kinderen de Rozemarijn bij de school (waar voorheen de brievenbus stond)  
in te rijden. U kunt dan parkeren op de plekken die bekend zijn (parkeerplaatsen bij de huizen of de 
groenstrook). Als u de Rozemarijn na het brengen of ophalen aan de andere kant uitrijdt volgt u de 

voorkeursrijrichting. Geef dit a.u.b. ook door aan de opa’s en oma’s en iedereen die de kinderen naar school 
brengen en/of ophalen zodat deze ook op de hoogte zijn van de afspraken. We hopen dat iedereen er rekening 
mee houdt om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken en te houden.  
Overleg wijkteam  
We hebben regelmatig overleg gehad met het Wijkteam Landweert. We hebben hier onder andere de 
verkeerssituatie rondom de school besproken. Het wijkteam gaf aan, signalen van buurtbewoners te hebben 

ontvangen, dat regelmatig auto’s geparkeerd worden in voortuinen of voor opritten. Dit is natuurlijk zeker niet 
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de bedoeling en we doen een dringend verzoek om uw auto goed te parkeren zodat de buurtbewoners geen 
overlast ondervinden van parkeergedrag rondom de Montessorischool.  

Bedankt voor jullie medewerking! 

Festival SAMEN 
Festival SAMEN= Muziek, cultuur, sport en gezelligheid voor jong en oud! Zie de bijlage bij dit weekbericht.  
Alle kinderen van de basisschool mogen 15 april meedoen aan de sportclinics, genieten van de muziek, cultuur 
snuiven en vooral samen plezier maken met mensen met en zonder beperking!  
De kosten zijn €2,50 om deel te nemen.   www.mee-nml.nl 

Leerkrachtendag/lenteviering 
Hoe cool was dat om samen met alle kinderen van school naar de bioscoop 
te gaan. Speciaal voor ons had het Luxor Theater haar deuren geopend om 
ons te laten genieten van een privé voorstelling. De kinderen, maar ook de 
leerkrachten, hebben er écht van genoten. Toen we weer op school waren, 
hebben we een heerlijke lunch gehad. 
Na de lunch en de pauze hebben de kinderen, bouwdoorbrekend, gewerkt 
aan een prachtige knutselopdracht.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.  
Bij deze willen we iedereen die ons geholpen heeft bedanken. Zonder jullie 
was dit niet mogelijk geweest.  
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