Goes, mei 2019
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Montessorischool de Basis,
In maart ben ik begonnen op de Montessorischool De Basis, als “waarnemer”. Deze taak vervul ik tot
de zomervakantie, omdat Steve nog steeds ziek is. Vanaf het begin heb ik mij welkom gevoeld. Dit
gevoel heb ik gekregen van de collega’s maar ook van de ouder(s)/ verzorger(s) en de leerlingen. Met
veel plezier ben ik aanwezig op De Basis om samen met het team van leerkrachten goed onderwijs te
geven.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij aanspreken op de dagen dat ik aanwezig ben. U kunt mij ook
een mail sturen (pconstandse@prisma-scholen.nl) of bellen via het telefoonnummer van de school.
Personeel
Aan het einde van dit schooljaar zullen juf Rianne, juf Suzanne en juf Mireille afscheid nemen van de
Montessorischool. Zij zullen aan de slag gaan op andere scholen. Op dit moment zijn er interne
vacatures voor de invulling van hun taken.
Zodra er meer bekend is over de invulling van de vacatures verneemt u dit van ons.
Meer muziek in de klas wedstrijd
Enkele weken geleden heeft groep 6/7 meegedaan aan de Meer Muziek in de Klas wedstrijd. Ze
hebben hiervoor het liedje ‘ik ben de kok’ ingestudeerd en muzikaal begeleid met potten en pannen
als instrumenten. Vorige week kwam dan eindelijk het verlossende woord dat we door zijn naar de
volgende ronde. Dit houdt in dat we kans maken om mee te doen aan de Lang Leve de Muziek
tv-show en om muziek te mogen maken tijdens het Kerstmuziekgala waar ook koningin Maxima bij
aanwezig zal zijn. In de komende weken krijgen we 10 uur muziekles van Renske Breeman(moeder
van Lotte en Tijl). Dit is gedeeltelijk om onze act te verbeteren, maar ook voor andere inspirerende
muzieklessen. Maar voordat we zover zijn mogen we eerst auditie komen doen op dinsdag 14 mei in
de schouwburg in Dordrecht. We gaan met de trein naar Dordrecht en de treinkaartjes worden
gesponsord door de NS. Het belooft een spannende en leuke dag te worden en natuurlijk houden we
jullie op de hoogte over het verdere verloop van onze muzikale strijd!
Bezoek Anne Frankhuis en Rijksmuseum in Amsterdam
Op dinsdag 14 mei gaan de leerlingen van groep 8 naar het Anne Frankhuis en naar het Rijksmuseum
in Amsterdam. Samen met de leerlingen van groep 8 van de Bisschop Ernstschool gaan wij er een
onvergetelijke en leerzame dag van maken.
Medezeggenschapsraad
Samen met deze nieuwsbrief wordt een brief meegezonden over de (her)verkiezingen voor
MR-leden.
Oproep voor de moestuintjes
Wie willen er op de maandag of de vrijdagochtend helpen in de moestuintjes op het plein van de
school.
Graag een reactie naar juf Marian, mvos@prisma-scholen.nl.

Data:
-

14 en 15 mei. Schoolkamp groep 3 ™ 5.
29 mei. Alle leerkrachten vieren hun verjaardag
30-31 mei zijn alle leerlingen vrij ivm Hemelvaart
3 t/m 6 juni Avondvierdaagse
Sacha: 12 juni studiedag, alle leerlingen vrij

Mochten u vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Tot ziens op het plein of in de school.

Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

