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& Agenda
..

9 t/m 13 oktober
16 t/m 20 oktober
23 oktober
23 t/m 27 oktober
25 oktober
27 oktober
31 oktober
2 november

Studieweek: alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Terugkomdag brugklassers
Start arrangement yoga
Montessoriweek
Papa en mama morgen
Inloopochtend
Afsluiting Montessoriweek
Koffie-uurtje met gezinscoach vanaf 13.30 uur
Studiemiddag alle lln. vrij vanaf 12.30 uur

Montessoriweek

De week na de herfstvakantie organiseren wij voor de leerlingen een themaweek.
Deze week zal geheel in het teken staan van Maria Montessori en het
montessorionderwijs. Het belooft een leerzame, interessante week te worden.
De themaweek sluiten we graag af met een schoolbrede presentatie. Houd u
vrijdagmiddag 27 oktober alvast vrij in uw agenda?

Montessori-avond

Niet alleen voor de kinderen organiseren wij een montessoriweek. Ook aan u als
ouders hebben we gedacht. We hebben dit schooljaar 2 Montessori-avonden
gepland voor ouders. Op 2 november 2017 en 5 maart 2018 nodigen wij u van
harte uit. We leggen u dan graag uit waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
Een kijkje in de keuken van onze Montessorischool. Na de herfstvakantie hoort u
hier meer over.

Papa en mama morgen

Op woensdag 25 oktober organiseren wij onze jaarlijkse papa en mama morgen. Alle papa´s en mama´s zijn
van 08.45 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en) van hun kind(eren). Vanaf 8.30 uur staat de
koffie en thee voor u klaar in de teamruimte. Na afloop van de groepsbezoeken is er ook tijd om samen na te
praten in de teamruimte.
Wij hopen op heel veel ouders; de kinderen geven u graag een lesje.

Inloopochtend

Op vrijdag 27 oktober 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.

Koffie-uurtje gezinscoach

Op dinsdag 31 oktober om 13.30 uur zorgen wij voor koffie en thee! Komt u ook langs? Om
iets te melden, misschien? Maar ‘gewoon’ gezellig bijkletsen mag zeker ook. Wij vinden het
fijn om u te spreken!

Montessori-arrangement: kinderyoga
Maandag 23 oktober start het eerste Montessori-arrangement: kinderyoga. De kinderen die aangemeld zijn
voor dit arrangement hebben al aanvullende informatie ontvangen. Heeft uw kind alsnog interesse? Dan graag
een bericht via het Ouderportaal naar Petra sturen. Deelname is nog mogelijk!

Schoolfruit

Ook dit schooljaar doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Door
EU-Schoolfruit 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 13 november.

Voorstellen

Hallo,
Mijn naam is Mylou Fassotte en ik ben tweedejaars studente academische PABO aan Hogeschool
de Kempel te Helmond. Bij deze opleiding hoort ook het lopen van stage en dat kom ik
aankomend jaar doen op de Montessori school. Het eerste halfjaar zal ik te vinden zijn in de
tussenbouw, het tweede halfjaar zal ik bij de onderbouw staan. Ik zal bijna elke dinsdag
aanwezig zijn, over het gehele jaar ook vier keer een hele week. Ik heb ontzettend veel zin in
deze periode vol nieuwe leermomenten.
Hopelijk tot gauw!
Groetjes Mylou

Heeft u ons al gevonden op Instagram?

Herfstvakantie
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. De zogenaamde ‘gouden weken’ met extra veel
aandacht voor de groepsvorming zijn achter de rug.
Wat een genot om te mogen aanschouwen hoe hard er al gewerkt is in deze eerste weken. De
ambitiegesprekken hebben plaatsgevonden en in de groepen worden de portfolio’s alweer gevuld.
Een aantal nieuwe collega’s én een aantal nieuwe leerlingen hebben hun plekje gevonden op onze school.
Prachtig om te zien hoe snel dit gaat.
Terugkijkend op de eerste weken wil ik toch een aantal bijzondere momenten hier speciaal benoemen: de
inspirerende kennismakingsavond, het fantastische schoolkamp voor onze bovenbouwleerlingen, de opening en
de workshops van ons kosmische thema ‘weer en klimaat’, en afgelopen week natuurlijk de kinderboekenweek.
Stuk voor stuk momenten om extra te genieten!
Maar ook tijdens de ‘gewone’ werkdagen is het volop genieten. Bijvoorbeeld wanneer een derde groeper trots
laat horen hoeveel woordjes er al gelezen kunnen worden. Of wanneer kinderen spontaan vragen of er een foto
gemaakt kan worden voor hun portfolio. Een kind dat een volgende stap heeft gezet in zijn of haar ontwikkeling
en hier zelf trots op is, is voor ons één van de mooiste dingen om te observeren.
Tijdens studiemomenten heeft het team hard gewerkt en veel geleerd. Ook de komende week gaan we weer
hard aan de slag met z’n allen. Zo zullen we, naast aandacht voor ons spelling-onderwijs, onder andere
stilstaan bij de vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw en we zullen het werken met de
portfolio’s optimaliseren. Deze studieweek gaan we ook gebruiken om een leerzame Montessoriweek te
organiseren. Veel mooie ontwikkelingen dus.
Na de vakantie gaan we weer volop verder met alle ontwikkelingen. Maar daarnaast gaan we samen vieren: te
beginnen met de (afsluiting van de ) Montessoriweek. Maar 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

