
Nieuwsbrief oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we alweer 4 weken bezig en hebben de kinderen hun draai gevonden op school.
Iedereen is op de schoolfoto geweest, we zijn volop bezig met de Vreedzame school en er wordt
veel met montessorimateriaal gewerkt. Graag neem ik u mee in de nieuwsbrief van oktober.

Data op een rij:

- Vrijdag 30 september: Opening Kinderboekenweek
- Donderdag 13 oktober: boekenmarkt 15.00-16.00 uur
- Donderdag 13 oktober: Ouderavond
- 24-28 oktober: Herfstvakantie
- Maandag 21 november: Studiedag, alle kinderen vrij

Vreedzame school:
Begin van dit schooljaar zijn we in alle klassen gestart met blok 1 van De Vreedzame School.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de
algemeen geldende schoolregels maken de leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school
of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over
opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand
maakt: “Jij kunt zo goed iemand helpen.” Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij
van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een afbreker. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over of tegen iemand. De ander krijgt er een vervelend gevoel van. De kinderen leren
dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en dat iedereen respect moet
hebben voor de mening van een ander.



Speerpunten schooljaar 2022-2023:
Ook dit schooljaar heeft het team een actieplan gemaakt met de speerpunten.
Wij hebben gekozen voor de volgende speerpunten:

- Verder vormgeven van modern montessorionderwijs (inzet observatiesysteem, samen
lessen voorbereiden, inzet montessorimaterialen, klassenbezoeken, kindgesprekken,
nieuwe TaalDoen-kast onderbouw).

- Aanpak en specifiek aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (visie en
werkwijze bepalen, scholing team rondom (hoog)begaafdheid, signalering).

- Sociaal emotioneel Leren en Burgerschap door middel van De Vreedzame School
- Actief leren lezen borgen in groep 3 en verder invoeren in groep 4 en 5. Dit is een

aanvankelijk en technisch leesmethode die meer gericht is op zelfstandig lezen.
- Borgen van het verbetertraject rekenen d.m.v. het werken met de rekenkasten en

Snappet (in de bovenbouw).

Pleintjesactiviteiten:
Dit schooljaar worden er ook op ons schoolplein pleintjesactiviteiten georganiseerd door SMWO.
Dit zal 3x in het najaar zijn en wel op:

- dinsdag 18 oktober
- dinsdag 22 november
- dinsdag 20 december

Op deze momenten zijn de activiteiten van 15.00-16.30 uur en bij
slecht weer wordt dit eventueel verplaatst naar de gymzaal in
Ouverture.
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen van onze school hieraan
deelnemen, zodat we deze pilot in het voorjaar kunnen doorzetten.

Ouderavond 13 oktober:
Op donderdagavond 13 oktober houden we als team een ouderavond over het
montessorionderwijs. Tijdens deze avond vertellen we u over het montessoriconcept, welke
aspecten hierbij horen en hoe dit terug te zien is in onze school. Ook gaat u samen met de
leerkrachten aan de slag met montessorimateriaal.De ouderavond zal om 19.00 uur starten.  Om
een beetje een indicatie te hebben hoeveel mensen er komen, willen we u vragen om zich in te
schrijven. Dit kan via shendrikse@prisma-scholen.nl. Wilt u hierbij aangeven met hoeveel
personen u komt.
U kunt inschrijven tot vrijdag 7 oktober.

mailto:shendrikse@prisma-scholen.nl


Nieuws van de MR:
Beste ouder(s) en verzorger(s) ,
De eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) heeft maandag 26 september jl.
plaatsgevonden. De MR is dit schooljaar in een nieuwe samenstelling van start gegaan en wordt
nu vertegenwoordigd door 3 leerkrachten en 3 ouders: Sacha van Waegeningh (voorzitter), Sylvia
Lopez, Krista Rap, Wendy van der Sande (secretaris), Renate van den Berg en Natasja Reebergen.
 De vergaderingen, agenda en notulen zijn openbaar. Dat betekent dat u een vergadering van de
MR kunt bijwonen en de notulen kunt lezen. In de nieuwsbrief informeren wij u over de datums
van de vergaderingen. Op de website van de Montessorischool De Basis wordt een link naar  de
agenda en notulen gecreëerd en vindt u nog meer informatie over de MR:
https://montessorischool-goes.nl/over-ons/medezeggenschap/

Op de ouderavond op donderdag 13 oktober a.s. zal Natasja aanwezig zijn om u meer te
vertellen over de MR. Later dit schooljaar volgen nog meer initiatieven om u zo goed mogelijk te
kunnen vertegenwoordigen en te leren kennen. In elke nieuwsbrief schrijven wij een stukje over
de besluiten die de MR heeft genomen en mogelijke belangrijke lopende thema's. Deze week
bijvoorbeeld zijn de definitieve versie van de schoolgids 2022-2023 en het sectorplan Corona
goedgekeurd door de MR en zijn de speerpunten van het schooljaar 2022-2023 besproken.
De MR heeft het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Dat betekent dat we onderwerpen,
ideeën, vragen op de agenda kunnen zetten. Wilt u ons bereiken met ideeën voor de school,
heeft u vragen of heeft u een onderwerp dat de MR mee zou moeten nemen in een vergadering,
dan kunt u ons e-mailen via: mrdebasis@montessorischool-goes.nl U krijgt in alle gevallen een
reactie.

Met vriendelijke groet de MR

Data MR-vergaderingen

- 21 november 2022

- 6 februari 2023

- 17 april 2023

- 19 juni 2023

Parkeersituatie rondom de school:
Via de nieuwsbrief wil ik nog even onder de aandacht brengen welke parkeergelegenheden er
rondom de school zijn. Bij het brengen en ophalen van uw kind(eren) kunt u de auto parkeren in
de Beukenstraat en Frambozestraat. Daarnaast kunt u ook bij winkelcentrum de Bussel
parkeren.
In de Pruimenstraat (straatje aan de kant van de bovenbouwlokalen) mag u echter niet parkeren,
maar wel rustig doorheen rijden.

https://montessorischool-goes.nl/over-ons/medezeggenschap/


Studie montessori leidinggevende:
Mirjam en Sabriene gaan dit schooljaar de opleiding montessori leidinggevende voor intern
begeleiders en directeuren volgen. Hierdoor zullen zij wel eens afwezig zijn op school. Zij hebben
3 en 4 oktober een studie-2-daagse in Holten.

Welkom bij ons op school:

Rostik in de bovenbouw en Madée 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


