
Nieuwsbrief februari 2022

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Montessorischool de Basis,

Het is alweer de laatste week van februari en de voorjaarsvakantie komt eraan. We zijn blij dat we

u na de vakantie weer in de school mogen ontvangen en dat er weer fysieke ontmoetingen plaats

kunnen vinden.

Data op een rij:

-  28 februari - 4 maart: voorjaarsvakantie

-  Week 7 maart: definitieve adviesgesprekken groep 8

-  Woensdag 9 maart: Landelijke Montessoridag / Open Dag

-  Vrijdag 11 maart: luizenpluizen

-  Maandag 14 maart: MR-vergadering

-  Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd rekenen

-  Week 21 maart: reflectieweek en ouder-kindgesprekken

-  Donderdag 24 maart: informeel ontmoetingsmoment

-  Week 28 maart: reflectieweek en ouder-kindgesprekken

-  Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij

-  Maandag 18 april: 2e Paasdag; alle leerlingen vrij

-  Dinsdag 19 en woensdag 20 april: Iep- eindtoets groep 8

-  Vrijdag 22 april: Koningsspelen

-  Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie

-  Dinsdag 7 juni: studiedag team, alle leerlingen vrij

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



Nieuwsbrief februari 2022

Open dag / Landelijke Montessoridag:

Op woensdag 9 maart is het landelijke Montessoridag en organiseren we, voor iedereen die

geïnteresseerd is in ons mooie onderwijs, een open dag. Iedereen is van 09.00-12.00 uur van harte

welkom om een kijkje te nemen in onze school en bij de peutergroep van Kibeo, onder het genot

van een kopje koffie of thee.

Dus kent u iemand die onze school eens wil zien, neem hem of haar dan gerust mee en kom een

kijkje nemen!

Kangoeroewedstrijd (17 maart 2022)

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel

scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. Dit jaar doen wij ook

mee, met leerlingen uit groep 3 t/m 8 die rekenen heel leuk vinden!

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel om kinderen te laten ervaren dat

wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn of haar eigen niveau.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de voorbereidingen en de wedstrijddag!

Nieuwe devices:

Heeft uw zoon en/of dochter verteld dat we nieuwe chromebooks hebben? Voor alle leerlingen van

de groepen 5 t/m 8 is een chromebook beschikbaar. Op deze wijze kunnen we het ict beleid verder

uitzetten. Voor de groepen 3 en 4 is er per 2 leerlingen een chromebook beschikbaar. Tevens wil ik

u er ook van op de hoogte brengen, dat we digitale geletterdheid planmatig willen gaan uitvoeren

in onze school de komende jaren.

Workshops reflectieweken maart:

In de weken van 21 maart en 28 maart zijn het weer reflectieweken. Tijdens deze weken hopen we

dat we dit keer wel kunnen werken met workshops met behulp van ouders/verzorgers.

Vindt u het leuk om in deze week 1 of 2x een workshop aan de kinderen te geven (op creatief vlak,

handvaardigheid, tekenen, fotografie, koken, sport etc.) stuur dan een mailtje naar juf Mirjam

(mferdinandusse@prisma-scholen.nl). Samen gaan we er iets heel leuks van maken voor de

kinderen.

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

mailto:mferdinandusse@prisma-scholen.nl
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Ontmoetingsmoment:

Na een lange periode weinig fysiek contact te hebben gehad met u als ouders/verzorgers, willen we

u graag uitnodigen voor een informeel ontmoetingsmoment. Dit zal zijn in de reflectieweek  op

donderdag 24 maart van 15.00-16.30 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

Maatregelen Covid-19:

Zoals u wellicht wel heeft gehoord zijn de maatregelen voor Covid-19 versoepeld en hierdoor

worden er gelukkig weer dingen mogelijk binnen de school.

Onderstaand de versoepelingen voor het primair onderwijs en hoe we als school hiermee omgaan.

1. Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen

de school kunnen worden losgelaten.

- De onderbouwgroepen komen ‘s morgens via de buitendeuren naar binnen.

- De  midden- en bovenbouwgroepen komen via de hoofdingangen naar binnen.

2. Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen

cohortering op niveau van klas/groep meer).

- Dit betekent dat de kinderen weer in een andere groep op bezoek mogen

- Na de voorjaarsvakantie zullen we weer gaan starten met de weeksluiting

3. Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen de school weer in.

- In de 1e week na de voorjaarsvakantie bent u weer van harte welkom met uw kind mee

naar binnen te komen en een kijkje in de groep van uw kind(eren) te nemen. Daarna gaan

we dit iedere week voor een vakantie doen.

- Na de voorjaarsvakantie zijn ouders/verzorgers voor ondersteunende activiteiten weer

welkom in de school.

- Bij slecht weer mogen ouders weer overblijfdienst draaien in de klas.

4. Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7,

8 en medewerkers ook op school geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook

het advies om afstand te houden in het onderwijs. De kinderen uit de bovenbouw kunnen nog wel

zelftesten ophalen.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Kibeo VSO/BSO:

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat het geen BSO of VSO is. Hierbij wil ik u laten weten

dat we hierover in gesprek zijn met Kibeo en dat wij dit als school ook betreuren. Bij Kibeo zijn ze

op dit moment bezig met sollicitatiegesprekken voor nieuwe medewerkers voor de peutergroep en

de BSO. We hopen dat dit op korte termijn een oplossing zal zijn.

Hé praat je mee ochtend:

Op donderdag 7 april van 09.00-10.00 uur organiseren de auditoren van onze school, juf Krista en

juf Nelleke, een hé praat je mee ochtend rondom het thema ouderbetrokkenheid. Mocht u

interesse hebben om mee te praten over dit thema, dan kunt u zich hiervoor opgeven via

shendrikse@prisma-scholen.nl.

Er is plaats voor maximaal 10 ouders/verzorgers.

Welkom bij ons op school:

Aryasatya en Piluca in de onderbouw.

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”
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