
Nieuwsbrief februari 2023

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari. We hebben de afgelopen weer veel
gedaan zoals een bezoek aan het watersnoodmuseum, een bezoek aan het
gemeentehuis met het spel democracity, bezoeken met groep 8 aan het voortgezet
onderwijs, open podium, weeksluitingen etc. En daarnaast is er door de kinderen
natuurlijk weer heel hard gewerkt. Nog 1,5 week en dan is het alweer voorjaarsvakantie.

Data op een rij:
- 20-24 februari voorjaarsvakantie
- 8 maart Landelijke Montessoridag
- maandag 20 maart studiedag: alle leerlingen vrij
- dinsdag 28 maart en 4 april: workshops in de reflectieweken
- vrijdag 7 april Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
- maandag 10 april 2e Paasdag: alle leerlingen vrij
- 24 april - 5 mei: meivakantie

Parro:
Alle informatie van school krijgt u via Parro. De leerkrachten sturen elke vrijdag een
weekbericht met foto’s en de bijzonderheden van die week en eventueel belangrijke
informatie voor de komende periode.



Elke maand wordt er een algemene nieuwsbrief met belangrijke data en informatie
vanuit school gestuurd.
Om goed op de hoogte te blijven is het handig om de app van Parro op uw telefoon te
installeren. Parro is beschikbaar voor Android en Apple. Daarnaast kunt u ook de
webversie gebruiken, op de laptop of een vaste computer.

Personeel:
Per 1 februari 2023 hebben we een nieuwe collega in ons team. Haar naam is Eline
Willems en zij werkt op maandag t/m woensdag in de onderbouw.
De onderbouwgroep groeit op dit moment hard en we hadden als team dan ook enorm
de wens om de groep te splitsen. Vooral om daarbij goed tegemoet te kunnen komen
aan ons montessorionderwijs. Per 1 februari hebben we dan ook 2 onderbouwgroepen
met in totaal 33 leerlingen. Dit aantal zal nog verder uitbreiden de komende maanden.
Dat is alleen maar mooi nieuws! De onderbouwouders zijn hier al eerder van op de
hoogte gebracht.

Pilot lange ononderbroken werktijd:
In de midden- en bovenbouw zijn we gestart met een pilot rondom de lange
ononderbroken werktijd. Maria Montessori heeft het over een lange werktijd van 3 uur
en wij zijn aan het onderzoeken wat bij onze school en onze kinderen passend is. Voor
de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een vragenlijst en kunnen ze hun ervaringen
met ons delen. Ook de ouders krijgen een open vraag die ze kunnen beantwoorden.
Daarnaast evalueren we met het team onze bevindingen. Dit alles nemen we mee, we
stellen ons plan bij en gaan een nieuwe periode in tot de meivakantie. Daarna beslissen
we óf, en in welke vorm we deze lange werktijd zullen behouden.
Ouders/verzorgers ontvangen van de evaluatie een terugkoppeling.
De MR wordt hier ook bij betrokken.



Vreedzame school:
Inmiddels zijn we met De Vreedzame School gestart met blok 4. Dit blok gaat over
gevoelens. Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief
klimaat in de klas en in de school.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en
waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om
conflicten positief op te lossen.

Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep.
Er ontstaat een vertrouwde sfeer.We hebben het over gevoelens als boos en verdriet.
We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren
herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen”
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.De
lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van
blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo
veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag
of iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een
volgende keer gemaakt.

Gezinscoach Nora:

De afgelopen periode is Nora als gezinscoach aanwezig geweest op de
woensdagochtend. U kon vrijwillig bij haar binnen stappen met allerlei vragen. We
hebben er samen voor gekozen om het fysieke deel niet verder door te zetten, maar wel
ouders/verzorgers erop attent te maken dat u vrijblijvend een afspraak met haar kunt
maken. U kunt haar bereiken via de mail (noira@gezinscoachnora.nl)) of telefonisch
(06-27403349). Daarnaast kunt u ook een kijkje op haar website nemen:
www.gezinscoachnora.nl

http://www.gezinscoachnora.nl


Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie:
23 tot en met 27 oktober 2023
Kerstvakantie:
25 december 2023 tot en met 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:
12 tot en met 16 februari 2024
Goede vrijdag:
29 maart 2024
Tweede Paasdag:
1 april 2024
Meivakantie:
22 april tot en met 3 mei 2024
Hemelvaart:
9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag:
20 mei 2024
Zomervakantie:
8 juli tot en met 16 augustus 2024

LET OP: De herfstvakantie en de meivakantie wijken in Zeeland af van de
landelijke afspraken voor regio zuid.

Welkom bij ons op school:

Nova, Axelina, Ruben en Nik 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




