Nieuwsbrief november 2020
Goes, november 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Montessorischool De Basis,
Nog een dag en dan is de maand december weer aangebroken. De maand waarin we gezellige dagen
met elkaar hebben, zoals het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. We gaan er voor zorgen dat het
een gezellig en sfeervolle maand gaat worden voor de kinderen, waar ze met veel plezier aan terug
denken.
Helaas kunt u niet komen kijken in de school, maar de hal en het lege lokaal zijn weer prachtig
versierd door de leden van de activiteitencommissie. Dank hiervoor.

Onderwijskundig:

Studiedag 26 oktober:
Maandag 26 oktober was er weer een studiedag voor het team over onze opleiding Montessori
Basisbekwaam/modern montessorionderwijs. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het gehad
over de houding van de leerkracht, het werken en het lopen van de rondes. Daarnaast hebben we
creatief gekeken naar onze methode Taal Doen en hebben we een nieuwe montessori
rekenmethode bekeken. Ook zijn we aan de slag gegaan met de lijn van de kleine getallen.

Verslaggesprekken:
Terugkijkend op de gesprekken voor de groep 1 t/m 8 kunnen wij als team tevreden zijn. Het was
goed om digitaal met elkaar in gesprek te gaan. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan hoor of
lees ik het graag, zodat wij er ook iets mee kunnen doen.
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Data op een rij:
-

4 december Sint op school

-

10 december Rinus Voet neemt afscheid als bestuurder van Prisma
Scholengroep

-

17 december: kerstfeest met kerstlunch op school

-

18 december: alle kinderen om 12.00 uur vrij

-

19 december t/m 3 januari: kerstvakantie

Week van de mediawijsheid:
Tijdens de week van de mediawijsheid hebben de groepen 6/7 en 8 meegedaan aan een online
game, Mediamasters. Hierbij werden er vragen gesteld over het omgaan met internet. Door middel
van filmpjes werden de kinderen meegezogen in het verhaal van een meisje die een uitvinding had
gemaakt en meedeed aan een wedstrijd. Helaas werd er niet eerlijk gespeeld. Door de vragen goed
te beantwoorden konden de kinderen haar helpen om de wedstrijd eerlijker te spelen. Het doel
was kinderen bewuster maken van het gebruik van internet en social media. Het ging bijvoorbeeld
over hoe herken ik nepnieuws en echt nieuws of over wat kan ik wel op social media zetten en wat
niet.

Sint op school:
Nog maar enkele dagen en dan komt de goede Sint
onze school bezoeken. We kijken er weer naar uit om
hem op 4 december op school te ontvangen. Ook
Sinterklaas moet in deze tijd voorzichtig zijn in zijn
contacten met anderen. Na overleg met de Sint
hebben we besloten dat hij al voor schooltijd op
school zal zijn. Er zal geen gezamenlijke bijeenkomst
buiten zijn om hem te ontvangen. Dit schooljaar doen
we dit in de hal met de kinderen. Het lege lokaal is
door de AC ingericht als Pietenhuis en hier ontvangt
de Sint de kinderen van groep 1 t/m 4 in de ochtend. De groepen 5 t/m 8 hebben een gezellige
surpriseochtend en bezoeken de Sint ook nog even. We gaan er met z’n allen een gezellig en leuk
Sinterklaasfeest van maken.
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Kerstfeest op school:
Dit jaar hebben we als school helaas moeten besluiten om geen kerstdiner op school te houden. Het
halen en brengen in het donker maakt dat er te weinig afstand van elkaar gehouden kan worden.De
saamhorigheid en het kerstfeest willen we op een andere manier vormgeven. In de week van 14
december zullen we verschillende activiteiten rondom kerst organiseren, met als hoogtepunt op
donderdag 17 december een uitgebreide kerstlunch. Voor de kerstlunch hoeven de kinderen thuis
niets te bereiden, dit wordt op school in de ochtend gedaan door de kinderen van de bovenbouw en
hun juffen. ‘s Middags gaan we gezellig knutselen. Een beetje anders dan anders, maar we hopen
er een heel leuk en vooral gezellig feest met de kinderen te maken.

Parro
Denkt u aan het aanpassen van de privacy-instellingen via Parro. Dit kan t/m 4
december.

Welkom op school:
De volgende leerlingen wensen wij een goede, leerzame en fijne tijd toe
op onze school: Willem en Lizzy-Jo in groep 1-2.
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Informatie vanuit Kibeo:
Ken je de opvang van Kibeo Frambozestraat al? Bij ons is er voor je kind veel te zien, te doen en te
ontdekken. Onze activiteiten zijn goed voor de ontwikkeling van je kind en vooral ook heel erg
leuk! En bij ons is je kind in deskundige en vertrouwde handen.
Goed voorbereid naar de basisschool
Bij onze dagopvang kan je kleintje heerlijk spelen samen met leeftijdsgenootjes. Met Peuterstart
leert je peuter spelenderwijs een heleboel. Samen met de pop Puk maakt je kleintje allerlei
herkenbare, leuke en ook spannende dingen mee in diverse thema’s. Je peuter krijgt de kans om op
onderzoek uit te gaan en ervaringen op te doen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes leren én
groeien ze. Zo bereiden we je zoon of dochter goed voor op de basisschool.
Voor en na schooltijd gezellig spelen met vriendjes
Gaat je kind naar de basisschool? Voor en na schooltijd kan je kind heerlijk spelen en ontdekken bij
de buitenschoolse opvang (BSO). De pedagogisch medewerkers maken er altijd een leuke tijd van.
Wat gaan we vandaag doen? Dat kiest je zoon of dochter zelf! Natuurlijk zijn regels en afspraken
belangrijk op de BSO, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van
keuzes en het spelen met vriendjes. De activiteiten zijn erg afwisselend; zo gaan we aan de slag
met sportieve activiteiten en is er genoeg ruimte om te knutselen of spelletjes te doen!
Vestigingsmanager
Per 1 januari zal Muriel de Koeijer als vestigingsmanager op de Frambozestraat komen werken. De
vertrouwde gezichten Anette en Jessica zullen ook op de locatie blijven werken.
Meer informatie
Wil je meer informatie over de opvangmogelijkheden van jouw peuter of schoolkind? Neem dan
contact op met de Michaela Kwekkeboom, regiomanager Kibeo, 06-86826400
m.vanrosmalen@kibeo.nl of Sabriene Hendrikse.(shendrikse@prisma-scholen.nl)

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Sabriene Hendrikse
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