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Goes, februari 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Montessorischool De Basis,
Onderwijskundig:
Met het team hebben we tijdens de studiedag op 17 februari een schoolbezoek gebracht aan de
montessorischool in Monster. Deze school is al ver op het gebied van modern montessorionderwijs
en dit is één van de speerpunten waar wij als team aan willen gaan werken.
Daarna hebben we gewerkt aan onze visie voor de komende jaren en hierbij zijn de volgende
kernwaarden geformuleerd:
- Zelfredzaamheid
- Onderzoekende houding
- Verantwoordelijk voor jezelf, de ander en de omgeving
- Creatief denken
- Persoonlijke ontwikkeling ( sociaal, kennis en vaardigheden)

Wat betreft de verdere ontwikkeling van de visie en ons schoolplan houden wij u op de hoogte.
Kijken in de klas:
Ouder(s)/verzorger(s) zijn 1x in de maand welkom om van 08.45-09.30 uur te komen kijken in de
klassen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de groepsleerkracht.
Allerlei:
Schoolproject:
Dit schooljaar zal het thema van het schoolproject in combinatie met de kinderkunstweek gaan over
wonen. Het project wordt geopend op maandag 2 maart en we sluiten dit af met een tentoonstelling
op woensdag 18 maart vanaf 12.30 uur. U bent bij de tentoonstelling van harte welkom.
De kinderen kunnen ook dit jaar weer sparen voor een kunstwerk. Het zijn meet-en-weet-sokken
gemaakt door de kunstenaar John Körmeling. Op de sokken staat hoe je, met behulp van de sokken,
de grootte van de zon kunt meten. Ze kosten 10 euro.
U kunt de sokken op school bekijken. Ze hangen op het mededelingenbord, boven het aquarium.
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De kinderen moeten zowel thuis als op school aan de slag met activiteiten rondom kunst. Voor iedere
activiteit krijgen ze een sticker op een spaarkaart. De spaarkaart kunnen ze via hun juf krijgen.
Kijk ook eens op de website van de Kinderkunstweek https://kinderkunstweek.nl/
Voor het woonproject zijn we nog op zoek naar:
- lege, schone melkpakken, doosjes etc. om een stad mee te bouwen
- ouder(s)/verzorger(s) die een gastles willen verzorgen rondom het thema wonen

Schoolplein:
Zoals in de nieuwsbrief van januari al aangegeven, willen we eind april een dag organiseren om het
schoolplein op te knappen met wat meer kleur, planten en natuurlijke materialen.
Eind maart zullen er intekenlijsten in de klas hangen om te helpen en zal ook de datum bekend
worden, wanneer we dit willen gaan doen.
Oproep: Heeft u groene vingers?:
Na het woonproject willen we in de bovenbouw de school groener maken en aankleden met planten.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die ons willen helpen met het stekken en/of
verpotten van planten? Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich opgeven voor vrijdag 13 maart bij
juf Marian.

Data op een rij:
- Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie
- Maandag 2 maart iedereen hopelijk weer fris en gezond op school
- Donderdag 5 maart AC-vergadering op school
- Woensdag 18 maart 12.30 uur afsluiting woonproject
- Vrijdag 27 maart weeksluiting groep 2/3
- Maandag 30 maart MR vergadering
- Dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei kamp middenbouw
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Welkom op onze school:
De volgende leerlingen wensen wij een goede, leerzame en fijne tijd toe op onze school:
Loujain in groep 0-1
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Tot ziens in de school of op het plein.
Met vriendelijke groet
Sabriene Hendrikse
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