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Goes, oktober 2021

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

Inmiddels is de herfstvakantie alweer bijna aangebroken. We hebben een goede eerste periode met

de kinderen gehad en er is in alle groepen hard gewerkt. Ook de leerkrachten zijn volop bezig

geweest met kindgesprekken, het bepalen en bespreken van doelen, en het eerste tentamen voor

Montessori basisbekwaam. Dit eerste tentamen heeft iedereen gehaald!

We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie.

Data op een rij:

-   25 t/m 29 oktober: herfstvakantie

-    maandag 1 november: studiedag team, alle kinderen vrij

-    vrijdag 3 december: Sinterklaas op school

-    donderdag 23 december: ‘s avonds kerstdiner op school

-    vrijdag 24 december: studiedag team, alle kinderen vrij

-    25 december t/m 9 januari: kerstvakantie

Hé praat je mee-ochtend :

Tijdens de reflectieweken eind november en begin december houden de leerkrachten met de

kinderen een kindgesprek over de afgelopen periode en stellen zij nieuwe doelen op voor de

volgende periode. Als team reflecteren wij ook op de afgelopen periode.

Het proces waarin we zijn gaan werken in heterogene groepen en we meer willen werken vanuit

ontwikkelingslijnen en doelen, is immers nog maar net gestart. We vinden het belangrijk om hierin

ook uw ervaring en ideeën te horen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Op donderdagochtend 2 december willen Mirjam en ondergetekende een ‘hé-praat-je-mee-

ochtend’ organiseren van 08.45-09.45 uur over dit onderwerp. Er is plaats voor 10

ouders/verzorgers.

U kunt zich opgeven via shendrikse@prisma-scholen.nl

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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MQ-scan:

Een goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van een kind. Om inzicht te krijgen in de

motorische vaardigheden en/of eventuele beweegachterstanden willen we als school de motorische

vaardigheden gaan meten, registreren en volgen. Hiervoor willen wij gebruikmaken van de MQ-scan

en deelnemen aan het project Zeeuws brede screening. Dit doen we in samenwerking met

SportZeeland, CIOS en Hogeschool Zeeland. In de bijlage vindt u hierover meer informatie.

Voor het afnemen van de scan en het verwerken van de gegevens hebben we uw toestemming

nodig. Het formulier waarop u kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft, is vandaag met

alle kinderen mee naar huis gegeven. We willen u vragen om dit formulier uiterlijk vrijdag 5

november weer mee terug naar school te geven.

Hoofdluiscontrole:

Na de herfstvakantie starten we (op dinsdag 2 november) met hoofdluiscontrole in de groepen. Een

aantal ouders heeft zich hiervoor opgegeven en heeft afgelopen maandag een voorlichting gehad

van de GGD. We willen vragen om de dinsdag na de vakantie de haren niet in een staart te doen en

niet te veel gel of haarlak te gebruiken.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die mee willen helpen met luizen pluizen. Als

we met meer zijn, is het zo gebeurd. Opgeven kan via shendrikse@prisma-scholen.nl

Spreekuur scholenteam (herhaling)

Dit schooljaar gaan we meedraaien in het scholen spreekuur vanuit de GGD, Stichting

Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) en het centrum voor Jeugd en Gezin

(CJG).

Dit is een samenwerking tussen bovenstaande organisaties en Montessori de Basis, de Prinses

Beatrixschool en de Zuidwesthoek.

Afwisselend zullen Naomi Palo, Famke Kramer en Maartje Luijken aanwezig zijn om vragen te

beantwoorden die gaan over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Ouders/verzorgers van

alledrie de scholen kunnen hier gratis en zonder afspraak gebruik van maken. Ook bestaat de

mogelijkheid dat ouders door de school naar deze professionals worden doorverwezen.

Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het verder versterken van de aandacht die er

is voor kinderen en hun ouders bij het doormaken van een goede ontwikkeling op het gebied van

hoofd, hart en handen van peuter tot jong volwassene.

In onderstaand overzicht is te lezen wanneer Naomi, Famke en Maartje beschikbaar zijn.

Datum Tijd School Aanwezig

22 Oktober 13:30 - 14:30 Beatrixschool Famke Kramer (SMWO)

29 Oktober Vakantie

5 November 13:30 - 14:30 Zuidwesthoek Maartje Luiken-Moens (CJG)

12 November 8:15 - 9:15 Montessorischool Naomi Palo (GGD)
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19 November 13:30 – 14:30 Beatrixschool Famke Kramer (SMWO)

26 November 8:15 – 9:15 Zuidwesthoek Maartje Luiken-Moens (CJG)

3 December 13:30-14:30 Montessorischool Famke Kramer (SMWO)

10 December 8:15-9:15 Beatrixschool Naomi Palo (GGD)

17 December 13:30 – 14:30 Zuidwesthoek Maartje Luiken-Moens (CJG)

Audit NMV

Dinsdag 12 oktober hebben we vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging een

audit gehad. We hebben onze erkenning als Montessorischool gekregen en het

auditteam zag dat we volop in ontwikkeling zijn en er al veel is aangepakt. Een

uitgebreid rapport volgt binnenkort.

Welkom bij ons op school:

Tess in onderbouw A

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”


