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 Agenda
..

8 januari:
9 januari:
10 januari:
15 januari:

Studiedag alle leerlingen vrij
Start Kosmisch thema: De wereld om ons heen
Nieuwjaarsborrel
Inloopochtend vanaf 9.00 uur

Nieuwjaarsborrel
Woensdag 10 januari 2018 organiseren wij onze traditionele Nieuwjaarsborrel. Onder het
genot van een winters hapje en drankje luiden wij samen met u het nieuwe jaar in. Wij
nodigen alle ouders uit vanaf 12.30 uur. Er is dan voldoende ruimte om eens gezellig met
elkaar bij te praten en elkaar op de hoogte te stellen van onze goede voornemens. Natuurlijk
mogen de kinderen na schooltijd met hun ouders op het plein blijven voor deze gezellige
activiteit.
LET WEL OP: kinderen waarvan de ouders om 12.30 uur niet aanwezig zijn, gaan gewoon
naar huis. De borrel duurt tot 13.30 uur.

Schoolfruit
Ook in 2018 is er op woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan gesmuld
gaan worden van allerlei soorten groenten en fruit.
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.

Luizen- en netencontrole
Na de kerstvakantie zullen de worden de kinderen van de groep gescreend op luizen en
neten.
Wilt u hier rekening mee houden? Op welke dag uw kind aan de beurt is, zult u via het
ouderportaal lezen.

Inloopochtend
Op donderdag 15 januari 2018 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.

Fotoalbum ouderportaal
Zoals u weet plaatsen wij, in het ouderportaal, regelmatig foto’s in ons fotoalbum. Dit om u op de hoogte te
brengen van activiteiten die op school plaatsvinden. Deze foto’s kunt u zelf ook downloaden. Wij willen u
vragen om foto’s die u graag wilt hebben, te downloaden zodat het album opgeschoond kan worden.
Foto’s van schooljaar 2016-2017 zijn vanaf eind januari 2018 niet meer beschikbaar.
Downloaden gaat als volgt:
In het ouderportaal kiest u de knop van het fotoalbum
(zie afbeelding).
Vervolgens klinkt u op het album dat u wilt downloaden.
Selecteer de foto’s en druk op de groene pijl die naar
beneden wijst. Het is ook mogelijk om dit via de
OuderportaalApp te doen

Gezinscoach
Beste ouders,
Mijn naam is Astrid Moust en ik ben als gezinscoach betrokken bij de Montessorischool.
Ik kan ouders, kinderen en leerkrachten ondersteuning bieden als het even niet zo lekker
gaat. Hierboven staan een aantal voorbeelden waar je aan kunt denken. Herken je hier iets
van? Of heb je andere vragen die je graag wilt bespreken, laat het dan horen aan de
leerkracht of aan Petra Janssen. Samen kunnen we dan in gesprek gaan om te kijken wat
helpend kan zijn. Tot ziens!
Astrid Moust

Mijn kind
wordt
gepest..

Ik vind het best
moeilijk om
duidelijke
regels te
stellen

Mijn kind is
verdrietig want
wij gaan
scheiden..

Mijn kind is
vaak
verdrietig..
Mijn kind
wil niet
graag
naar
school..

Mijn kind
slaapt
slecht..
Mijn kind
luistert
niet..

Mijn kind
heeft weinig
vrienden..

