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Goes, november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Montessori de Basis,

De herfstvakantie ligt alweer een tijdje achter ons en nog even en dan breekt de maand december

aan met Sinterklaas en Kerst. Een gezellige tijd die we hopelijk in goede gezondheid met elkaar

kunnen beleven.

Data op een rij:

- donderdag 2 december: sponsorloop/pietenrun

- vrijdag 3 december: Sinterklaas op school

- maandag 6 t/m vrijdag 17 december: ouder-kind-gesprekken

(online)

-    donderdag 23 december: Kerst op school

-    vrijdag 24 december: studiedag team, alle kinderen vrij

-    25 december t/m 9 januari: kerstvakantie

Sinterklaasfeest:

Nog maar enkele dagen en dan komt onze goede Sint onze school bezoeken! Wat kijken we er weer

naar uit om hem vrijdag 3 december op school te ontvangen. Ook Sinterklaas moet in deze tijd heel

voorzichtig zijn in zijn contacten met anderen. Na overleg met Sinterklaas hebben we besloten dat

hij voor alle drukte rondom de school (wegbrengen van de kinderen) alvast in de school een heerlijk

ontbijtje zal nuttigen dus geen gezamenlijke aankomst buiten.

Daarna gaat iedere groep bij Sinterklaas op bezoek in de kleutergymzaal.

Samen gaan we er een leuk Sinterklaasfeest van maken.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Corona en personeelstekort:

In de brief namens het college van bestuur van Prisma scholengroep heeft u kunnen lezen dat er

een groot personeelstekort is binnen het onderwijs en dat dit ook binnen onze stichting steeds

meer zichtbaar wordt. Zeker nu verschillende personeelsleden ook positief testen op corona kan

het voorkomen dat er geen leerkracht voor de groep is en dat de groep thuis moet blijven. We

hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn, maar we willen u hier wel in meenemen. We proberen

zoveel mogelijk intern op te lossen, maar soms is ook dat niet mogelijk.

Daarnaast gaan we ook een plan B maken voor de school, waarin de mogelijkheden komen te staan

bij langdurige vervanging.

Mocht u in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid of iemand kennen die deze heeft, dan hoor

ik graag of u iets voor ons kunt en wil betekenen. Ook voor andere ideeën en suggesties staan wij

zeker open en die horen wij graag van u.

Examen Montessori Basisbekwaam

Woensdag 24 december hebben Krista, Sylvia, Sabine, Daphne en Janet het examen

montessori basisbekwaam afgelegd en zijn hiervoor geslaagd. Daar zijn we natuurlijk

ontzettend trots op.

Sacha, Lies, Mirjam en Sabriene hebben zich ontwikkeld via de MOVE, een opfrissing

van modern montessorionderwijs en hebben hiervoor een certificaat ontvangen.

Mirjam en Sabriene starten in het nieuwe jaar aan de opleiding Montessori

Leidinggevende.

Sponsorloop 2 december:

Donderdag 2 december zullen we onder schooltijd een sponsorloop/pietenrun houden voor alle

groepen. De kinderen hebben de afgelopen weken heel hard hun best gedaan om geld op te halen

voor schoolshirts. Dit kan komende week ook nog. Uiterlijk 8 december mogen ze alles inleveren.

Helaas mogen er geen ouders aanwezig zijn tijdens de pietenrun in verband met de aangescherpte

maatregelen. Natuurlijk zullen we wel foto’s maken en die via Parro met u delen.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Welkom bij ons op school:

Harm in onderbouw A.

December:

De avonden worden langer,

de lampen gaan aan,

ook de kaarsjes gaan branden,

wie kan ze weerstaan?

Die lichtjes, zo simpel, gezellig en fier,

bezorgen menige kamer, knusheid en plezier.

Spelletjes en samen eten,

aandacht en tijd voor elkaar,

samen genieten, saamhorigheid,

voor ieder onschatbaar!

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sabriene Hendrikse

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”


