
 
 

 
Maandinfo februari 2019  

 
Februari 
11 verslagen mee voor groep 3 t/m 8 
12 juffendag onderbouw 
13 BOM-theater groep Linda, Elles/Miranda en Remco/Rosanne.  
14 15-minutengesprekken 
19 15-minutengesprekken 
20 muziekvoorstelling onderbouw in de speelzaal 
22 carnaval 
Maart 
25 t/m 1 mrt krokusvakantie 
4 mrt studiedag 
 
 
 
Nieuw schoolplein 
 

De school zelf is voor kinderen te beperkt. Er moet een plein aanwezig zijn waar  
kinderen vrij kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn. Het moet ook een 
ontmoetingsplek zijn. Dit is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind.  
 
Maria Montessori  
 

 
Een van de oudste foto's van het Casa dei Bambini, de school van Maria Montessori in San Lorenzo, 
genomen op de dag van de opening. 

 
 



 
 
 
Al een tijdje bestaat bij ons de wens om het schoolplein aantrekkelijker te maken. 
Zoals het nu is, geeft met name het voorplein weinig mogelijkheden voor spel en 
ontmoeten.  
In de gedachte van Maria Montessori is het een belangrijk principe dat het kind leert 
door te spelen: spelen is het werken van een kind. Het schoolplein zoals dat er nu is, 
sluit daar niet echt bij aan. 
Vorig schooljaar is een kleine commissie gestart met het verzamelen en uitwerken 
van ideeën. Ook de leerlingenraad is daarin betrokken. In het nieuwe plan is onder 
andere gelet op differentiatie in speelmogelijkheden, een groener en natuurlijker 
karakter, ontmoeten en ontdekken.  
 
Kay Oosterman, vader van Pelle en Annu, heeft ons bij dit voortraject enorm goed 
geholpen. Vanuit zijn expertise als architect heeft hij meegedacht en de ideeën op 
papier gezet. Na een aantal sessies is hier een mooi plan uit voortgekomen. 
Dit plan is op donderdag 17 januari jl. voorgelegd aan een aantal klassenouders en 
aan de ouders van de MR en de OC. 
Uit deze bijeenkomst zijn veel positieve geluiden gekomen; iedereen is enthousiast 
over het plan. Dat is heel fijn, want er moet nog behoorlijk wat geld worden 
opgehaald om dit te realiseren. Inmiddels zijn er een aantal werkgroepen in gang 
gezet. Over welke acties er gaan komen en hoe u, als ouder, hieraan mee kunnen 
doen, krijgt u op korte termijn meer informatie.  
 
Zwangerschapsverloven 
Op dit moment zijn vier leerkrachten in blijde verwachting. In de onderbouw zijn dit 
Linda kapteijn, Sedef Cakir en Selma Berghuis. In de middenbouw is dit Elles van der 
Wal. Na de voorjaarsvakantie gaat Linda Kapteijn als eerste met verlof. Met haar 
vervanging zijn we in een vergevorderd stadium. 
Voor de andere verloven zijn we nog druk bezig om vervanging te regelen. Helaas 
valt het in deze tijd niet mee. De meeste leerkrachten hebben al een (vaste) baan. 
Dat wordt dus nog een hele uitdaging! 
 
Juffendag onderbouw - 12 februari 
De leerkrachten van de onderbouw hebben besloten de juffendag naar voren te 
halen, omdat er in juli drie juffen met zwangerschapsverlof zijn. Het is voor de 
kinderen fijn als deze dag met de échte juffen wordt gevierd. De feestdag wordt 
daarom op 12 februari gehouden. 
 
BOM-theater – 13 februari 
Het tweede BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen 
van Linda, Elles/Miranda en Remco/Rosanne. Op woensdag 13 februari om 10.30 uur 
begint het theater. Ouders zijn van harte welkom.  
 
Muziekvoorstelling onderbouw - 20 februari 
Op woensdagochtend 20 februari heeft de hele onderbouw een muziekvoorstelling 
in de speelzaal. Voorafgaand aan deze voorstelling worden er in de klas lessen 
gegeven over allerlei soorten geluiden in en om de school. 
 
 
   



 
 
 
Carnaval – 22 februari 
Carnaval valt dit jaar in de voorjaarsvakantie. Wij vieren ons jaarlijks carnavalsfeest 
daarom op vrijdag 22 februari, de vrijdag voor de vakantie. Natuurlijk verwachten wij 
die dag iedereen verkleed op school. De oudercommissie organiseert een 
spelenkermis; voor iedereen is er iets leuks te doen.  
De kinderen van groep 0 t/m 4 hoeven deze dag geen eten en drinken mee te 
nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zorgen wel zelf voor hun lunch. 
We hebben deze ochtend veel hulp nodig en rekenen dan ook op u!  
 
Project ikzelf 
In februari wordt het project “ikzelf” behandeld in de middenbouw. Dit project gaat 
over zintuigen. Via gerichte opdrachten maken de leerlingen kennis van de werking 
van de verschillende zintuigen. 
 
Studiedag - 4 maart 
Deze studiedag, op de maandag na de voorjaarsvakantie, gaan wij gebruiken voor 
de evaluatie van alle toetsgegevens. Schoolbreed analyseren wij de resultaten en 
kijken wij naar de ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan maken wij nieuwe keuzes 
voor het komende halfjaar. 
 
Oproep overblijfouder 
Voor de maandag zijn we nog dringend op zoek naar een overblijfouder. Welke 
ouder wil ons versterken? Het is een leuke manier om veel leerlingen van de school 
te leren kennen, en je krijgt er ook nog een kleine vergoeding voor. Wanneer 
meerdere ouders zich aanmelden, kunnen we een rooster maken, en blijft de 
belasting beperkt. 
 
 
 


