Goes, september 2019
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Montessorischool De Basis,

Het schooljaar 2019-2020 is weer begonnen. Goed om de kinderen na de vakantie weer te
ontmoeten. Fijn dat u de afgelopen weken in gesprek bent geweest met de leerkrachten. Mooi om te
zien hoe de groepen zich aan het vormen zijn. Fijn om te merken dat de nieuwe collega’s zich steeds
meer op hun gemak gaan voelen op de Montessorischool.
Kortom, we zijn er klaar voor om goed Montessorionderwijs te gaan geven aan de kinderen op onze
school.
Onderwijskundig:
Het schooljaar 2019-2020 zal grotendeels in het teken staan van het ontwikkelen van het nieuwe
Schoolplan (2019-2024). Ook willen we ons gaan verdiepen in modern Montessorionderwijs, hoe
kunnen wij dat het beste vorm gaan geven. En aan het einde van het schooljaar 2019-2020 willen we
een methode hebben voor kosmische opvoeding en onderwijs (KOO). Er ligt een mooie uitdaging op
ons te wachten.
Personeel:
De nieuwe collega’s zijn goed gestart. Als ze vragen hebben over het Montessorionderwijs weten ze
de ervaren collega’s te vinden. Ik vind het mooi om te zien hoe de nieuwe collega’s worden
opgenomen binnen het team en zo ook hun onderwijs- bijdrage leveren aan het onderwijs.
Allerlei:
De meeneemtafel:
Beste ouder(s)/ verzorger(s)
Vanaf aanstaande maandag kunt u in de hal naast de bibliotheek de meeneemtafel vinden. Hierop
kunt u spullen leggen die u niet meer nodig heeft en voor andere ouders nog wel interessant zijn. De
bedoeling is dat u geen vergoeding krijgt voor de spullen.
Na een maand worden de spullen zonder overleg met u van de tafel verwijderd en gaan naar de
Ruilwinkel.
Op de tafel kunt u bijvoorbeeld laarsjes, zwemschoentjes, kleding, spelletjes of speelgoed leggen.
Documenten:
U heeft vorige week verschillende documenten van ons ontvangen, te weten:
-

Brief ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Document AVG
Document hulp-ouder(s) / verzorger(s) schooljaar 2019-2020.

Ik wil u vragen om de ouderbijdrage over te maken op het aangegeven rekeningnummer.
Ook wil ik u vragen om het AVG-document voor 19 september in te leveren bij de groepsleerkracht.

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

Data:
-

Dinsdag 3 en woensdag 4 september komt de fotograaf. Rooster is gemaild op vrijdag 30
augustus.
Het schoolzwemmen, voor de kinderen uit de groepen 3 en 4, start op donderdag 5
september
Op woensdag 18 september zijn alle leerlingen vrij ivm de Prisma- Scholengroep-dag. Op
deze dag gaan wij ons bezig houden met het Schoolplan, 2019-2024.
Woensdag 2 oktober, opening Kinderboekenweek, met als thema Reis mee!
.

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

Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

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

