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AGENDA : 

 4 november: 
lampionnen knutselen 
onderbouw 

 10 november: 
informatiebijeenkomst 
“luizen” op de locatie 
Randstad 

 11 november: 
Sint Maarten 

 14 november: 
afsluiting thema 
Klimaat 

 14 november: 
versieren Sint 

 14 november: 
volgende nieuwsbrief 

 

SchOuderCom 

De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. 
Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang zijn 
voor de bouw, groep of de hele school. 

Mocht u niet meer weten hoe dat werkt of lukt het inloggen niet, neem dan 
contact op met de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging thema-avond 
Op verzoek van een ouder van de school gaan we de ouderavond op 5 
maart 2015  besteden aan het thema dyslexie. De avond zal worden geor-
ganiseerd door ouders, onze intern begeleiders en externe experts. 

We houden u op de hoogte! 

 

Oproep schaakouder 
We zoeken een schaakouder die op donderdag van 8.15 tot 9.15 uur een 
groepje kinderen wil begeleiden. Het gaat om de eerste groep, stap 1. 

Als u wilt helpen kunt u dit aan Barbara doorgeven. 

 

Open uurtje 

Afgelopen dinsdag was het Open Uurtje. Ouders konden in de klas een 

lesje krijgen van hun kind. Leuk om te zien dat er veel ouders op af kwa-

men! 

Ouders van de bovenbouwkinderen kunnen een afspraak maken om tij-

dens een werkperiode mee te kijken. U kunt dan zien waar uw kind mee 

werkt. 

 

Ziekmeldingen 

Wij verzoeken u uw ziekmelding door te geven op telefoonnummer 036-

5231700. Als er niet wordt opgenomen kunt u uw boodschap inspreken. 

U kunt uw boodschap ook rechtstreeks aan de leerkracht doorgeve nvia 

SchOuderCom. 

REGEL VAN DE MAAND 
NOVEMBER 

NAAR ELKAAR 
LUISTEREN 

LOCATIE  
PARKWIJK 
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Digitale school 

Vanaf de zomervakantie zijn wij als team aan het onderzoeken hoe we de digitale school vorm kunnen 
geven. Het is voor ons en de kinderen een zoektocht, wat werkt wel en wat niet. Wat we in ieder geval wil-
len is een Montessorischool zijn, de materialen behouden, maar ook nadenken wat de toekomst van ons 
als school vraagt. De eerste stap die wij hebben gezet is SchOuderCom invoeren. Ook is onze muziekme-
thode digitaal geworden en daar zijn de kinderen en leerkrachten erg blij mee. Ineens wordt er meer en 
makkelijker gezongen. Heerlijk om te horen. In ons pakket hadden we al een aantal digitale programma’s, 
zoals Bas gaat digitaal, Ambrasoft, verkeer en Gynzy. Een methode Engels komt eraan. Als experiment 
hebben we een aantal tablets in iedere klas. In de bovenbouw gaan de kinderen uit groep 8 werken met 
Taalzee,  Rekentuin en Nieuwsbegrip. Deze programma’s passen zich aan op het niveau van het kind en 
de leerkracht kan naderhand precies zien wat het kind heeft gedaan. Ook kan er met deze programma’s 
thuis gewerkt worden. In de middenbouw kunnen alle kinderen extra oefenen met taal en rekenwerk. In de 
onderbouw kan er gewerkt worden met educatieve spelletjes. Wij, als team, zijn heel nieuwsgierig hoe dit 
experiment gaat verlopen. In de kosmische  blokken werken de kinderen uit de midden- en bovenbouw 
veel op de computer om werkstukken, presentaties en verhalen te schrijven. Zij werken met verschillende 
programma’s, zodat  zij hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren. 
 

Tijdens het gesprek met de contactouders kwamen wij op een aantal ideeën die wij als team meteen gaan 
aanpakken. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een basiskennis krijgen op digitaal gebied gaan wij een 
doelenlijst maken. En we gaan onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om een typcursus aan te bie-
den, zoals we nu ook het schaken aanbieden. 
 

Op creatief gebied heeft muziek nu onze aandacht. Christien, onze muziekdocent, geeft elke 14 dagen in 
de midden- en bovenbouw een muziekles met instrumenten. Ook neemt zij haar gitaar of accordeon mee. 
De kinderen zijn erg enthousiast. Een aantal kinderen uit de bovenbouw vormen een koor, tijdens de af-
sluiting Afrika hebben we ze al horen zingen. Prachtig!  De afsluitingen van de andere thema’s zijn per 
twee klassen verdeeld en zij verzorgen dan een optreden voor alle kinderen en de ouders van die klassen. 
U krijgt daarvoor een uitnodiging. Met knutselen bieden we allerlei technieken aan, zodat daar meer varia-
tie ontstaat. Zoals u kunt lezen waait er een vernieuwende wind door de school. Wij zijn  er erg blij mee! 
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Schoenmaatjes 

Het is inmiddels een traditie. Elk jaar steunen we de actie schoenmaatjes.  

In de loop van de volgende week krijgen de kinderen de folder mee naar huis. Daar staat precies in 

hoe u een schoenendoos op de juiste manier kunt vullen.  

De actie loopt tot 20 november. 

We zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met het wegbrengen van de dozen naar het 

inleverpunt in Lelystad op 21 november a.s. 

 

Afrika project 

We zijn echt super trots op alle ouders, kinderen en teamleden die zich enorm hebben ingezet om deze 

actie tot een succes te maken. 

Inmiddels hebben we de overdracht van de opbrengst van het project overhandigd aan Stichting Samen-

werk. In totaal hebben we met twee locaties ruim € 7100,00 ingezameld tijdens het project.  

De andere helft van dit bedrag gaan we o.a. besteden aan Djembé’s en andere muziekinstrumenten. 

Het team is nog in overleg waar we de rest aan gaan besteden. U wordt op de hoogte gehouden! 

http://www.samenwerk.nl/infobulletin-5-oktober-2014#montesori 
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September 2014 

Maandag 15 september heeft de MedezeggenschapsRaad haar eerste vergadering van dit schooljaar gehouden. 
We zijn door de directie weer voorzien van de nodige informatie omtrent: 

 de vernieuwde schoolgids, deze komt over ongeveer 2 maanden uit 

 over het traject dat gelopen wordt voor het krijgen van een nieuwe huismeester. Deze informatie wordt via de directie ge-
communiceerd 

 de zorgroute die voor alle kinderen er is. Deze heeft al in de nieuwsbrief gestaan 
        de begeleiding van leerkrachten 

De MR heeft als speerpunten voor het komende schooljaar geselecteerd: 

 Locatieontwikkelingen (groei, digitale school Parkwijk) 

 Zorg in de school en oudercontact (passend onderwijs, zorgroute, ouder betrokkenheid); 

 Pedagogisch klimaat en kwaliteit (borgen Montessori visie, scholing nieuwe leerkrachten, belasting leerkrachten en opbreng-
sten). 

De nieuwe vergaderdata zijn vastgesteld: 20/10, 26/11, 18/3, 18/5 en 22/6, deze zijn straks ook zichtbaar in de kalender van 
Schoudercom. U mag altijd aanwezig zijn bij de vergaderingen van de MR ( wel even vooraf aangeven bij een van de MR leden). 

En we zijn op zoek naar een nieuwe ouder voor in de MR namens locatie Randstad én een ouder namens de locatie Parkwijk. 
Frederique Schouten heeft namelijk voor de vakantie aangegeven geen zitting meer te willen nemen in de MR vanwege privé rede-
nen en ook Nelleke Groen gaat ons verlaten in december vanwege verhuizen. 

Dus mocht u geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de MR namens locatie Randstad of locatie Parkwijk. Mail dan uw motiva-
tie naar mr.montessorischool.stad@gmail.com 
En mocht u vragen  hebben, stel ze gerust aan een MR lid. 
 

De huidige MR leden zijn: 
Namens locatie Randstad: Mirjam Zilvolt (ouder) en Carolien en Annemieke (leerkrachten) 
Namens locatie Parkwijk: Nelleke Groen (ouder) en Barbara (leerkracht) 
Namens locatie Muziekwijk: Raoul de Leeuw (ouder) en Yvette Roos (leerkracht) 

Oktober 2014 

Ouderbetrokkenheid 

Afgelopen maandag heeft de Medezeggenschapsraad vergaderd. Belangrijk onderwerp was en is ouderbetrokkenheid, of liever 
gezegd het feit dat deze betrokkenheid afneemt. Mede hierdoor zijn er op een aantal vlakken problemen die aangepakt dienen te 
worden: 

 Krimp op de locatie Parkwijk 

 Weinig animo voor het organiseren van de avond4daagse op Randstad 

Meer betrokkenheid bij onze Montessori identiteit 

Het nieuwe email en communicatie programma “schoudercom” moet gaan helpen de betrokkenheid te verbeteren. We willen 
iedereen vragen zich aan te melden als u een “schoudercom” aanmeldverzoek gestuurd wordt. 

Passend onderwijs 

Ook is gesproken over Passend onderwijs en hoe moeilijk het is voor de school dit goed in te richten. Het team heeft kort geleden 
een studiedag aan dit onderwerp gehouden. De MR volgt dit onderwerp met aandacht. 

----------------------- 
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Beste ouder en leerling van groep 8,  
 
Op maandag 6 oktober 2014 gaat de nieuwe website www.kiesjeschoolinalmere.nl online.  
 
Deze website geeft jou straks alle informatie over het voortgezet onderwijs in Almere.  
Zo vind je hier informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen, maar ook over het onderwijsaanbod 
van de Almeerse scholen.  
 
Daarnaast kun je op www.kiesjeschoolinalmere.nl direct de Almeerse middelbare scholen met elkaar vergelij-
ken en heb je in e e n overzicht alle Informatieavonden en Open Dagen bij elkaar.  
Zo wil www.kiesjeschoolinalmere.nl jou en je ouders ondersteunen bij het maken van een juiste keuze voor de 
middelbare school. 
 
Nog voor de herfstvakantie sturen wij naar je juf of meester een poster voor in de klas en een flyer voor jou 
toe. 
Zo vergeet je de site niet snel en heb je daarnaast een mooie kalender met alle informatiebijeenkomsten en 
Open Dagen bij elkaar. 
 
Tot snel op www.kiesjeschoolinalmere.nl 
 

DROOMSPEELBUS 

Vanaf aankomende woensdag zal de droomspeelbus wekelijks een sport en spel activiteit gaan uitvoeren in de gymzaal van basis-
school de Hasselbraam. 

Alle kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar zijn welkom. Onze inzet is tot aan de kerstvakantie. 

Is er een mogelijkheid dat dit wordt gecommuniceerd middels de nieuwsbrief? 

 

Alvast bedankt.       

 

Elke woensdag 

13.30 uur t/m 15.00 uur 

Locatie: Gymzaal Basisschool de Hasselbraam 

Kosten: € 0,50 per keer 

Leeftijd: 6-12 jaar 

Meer informatie? www.droomspeelbus.nl  

 

http://www.kiesjeschoolinalmere.nl
http://www.kiesjeschoolinalmere.nl
http://www.kiesjeschoolinalmere.nl
http://www.kiesjeschoolinalmere.nl
http://www.droomspeelbus.nl


6 



7 


