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Beste ouders/verzorgers,

De zomervakantie ligt weer achter ons. Het team van Montessorischool de Basis hoopt dat u en uw

kind(eren) hebben genoten van een heerlijke en zonnige vakantie.

We kijken ernaar uit om alle kinderen op maandag 5 september weer te zien en hebben veel zin in

het nieuwe schooljaar! U bent deze ochtend van harte welkom in de school om uw kind naar de klas

te brengen.

Data op een rij:

- Maandag 5 september: start schooljaar 2022-2023

- Donderdag 8 september: informeel ontmoetingsmoment

- 12 t/m 22 september: kennismakingsgesprekken

- Donderdag 15 september: schoolfotograaf

- Woensdag 21 september: Prismadag, alle kinderen vrij

- Maandag 26 september: Open dag

- Vrijdag 30 september: Opening Kinderboekenweek

- Donderdag 13 oktober: ouderavond

- 24-28 oktober: Herfstvakantie

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

Onze school voert dit schooljaar het programma van de Vreedzame School in.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve

en ‘betrokken’ burgers. U als ouder/verzorgers  en wij als leerkrachten hebben de taak om onze

kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn

voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij

biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het

programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om

te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve

bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het

plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel

geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op

www.devreedzameschool.nl.

De komende 2 jaar implementeren we deze aanpak in onze school. Het

team heeft hiervoor teamscholingen en iedere week zullen er in de

klassen lessen worden gegeven rondom de Vreedzame School.

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het

programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan

bod komen:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4: We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s gewerkt.

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

http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.devreedzameschool.nl
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Direct aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen

inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar

verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat

over afscheid nemen.

Montessorigids

Naast de officiële algemene schoolgids hebben we voor dit schooljaar ook een montessorigids

gemaakt. Hierin kunt u vinden waar onze school voor staat, wat er in de verschillende bouwen

gebeurd, praktische zaken, uitleg van activiteiten etc.

Ieder gezin ontvangt in de 2e week van het schooljaar een montessorigids en een kalender.

Informeel ontmoetingsmoment:

Nog even een reminder dat we op donderdag 8 september vanaf 15.00 ons informeel

ontmoetingsmoment houden onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens dit moment stellen wij de leden van de MR en AC aan u voor, is er ruimte om elkaar te

ontmoeten en kunt u kennismaken met gezinscoach Nora. Ook zullen we kort vertellen wat onze

speerpunten zijn voor het nieuwe schooljaar. We hopen jullie allemaal te zien. Noteer alvast in de

agenda: 8 september 15.00 uur!

Hulp bij onkruid wieden en onderhoud voedselbosje

In de eerste week van het nieuwe schooljaar willen we graag het schoolplein weer onkruidvrij

maken en het voedselbosje weer netjes maken. Wie wil ons hierbij komen helpen?  Dit kan onder

schooltijd, maar ook na schooltijd plaatsvinden. We hebben wel wat materialen op school, maar

niet heel veel. Dus als u spullen mee kunt nemen, heel graag.

Wilt u ons helpen, laat dit dan weten aan ondergetekende.

Welkom bij ons op school:

Dieuwertje in de bovenbouw, Nylaya in de middenbouw, Huib en

Owen in de onderbouw. Een fijne tijd gewenst bij ons op school!

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”


