Beste ouders en verzorgers,
Het team Montessori wenst u alleen een heel goed en mooi 2019!

Belangrijke data
Open lesmiddag Lek en Linge groep 8
Op maandag 14 januari 2019 gaan we met groep 8 naar de Open Lesmiddag van het Lek en Linge. Deze
middag zal van 12:45 tot 15:30 duren. Dit betekent dat uw kind later thuis zal zijn dan normaal. De
kinderen zullen daarna zelfstandig naar huis fietsen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het
weten bij de leerkracht van uw kind.
We gaan er op de fiets naar toe, wilt u er voor zorgen dat uw kind die dag met de fiets naar school
komt?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Personeel
In de Parijschflits van december hebben wij u aangegeven dat Mireille en Margreet zullen vertrekken
van Montessori Parijsch. Daarnaast heeft Karien op een eerder moment aangegeven dat zij langdurig
onbetaald verlof opneemt. Daarmee is haar standplaats de stichting OPO-R geworden en niet langer
specifiek onze school. Martijn heeft aangegeven ouderschapsverlof te willen opnemen en Harriët gaat
de rest van dit schooljaar een dag extra werken.
Wij zijn heel blij dat wij meerdere nieuwe collega’s aan u kunnen voorstellen.
- Mirjam Lustenhouwer
De leerlingen van BBA hebben ondertussen kennis gemaakt met haar. Mirjam bereidt zich op
dit moment voor op een zij-instroom assessment begin februari. Mirjam heeft een
achtergrond hbo pedagogiek met specialisatie orthopedagogische hulpverlening. Om de
overstap naar leraar basisonderwijs te bewerkstelligen heeft Mirjam de afgelopen tijd bij de
Moespot in Tiel gewerkt als onderwijsassistent. Op het moment dat Mirjam haar assessment
heeft behaald mag zij als leerkracht voor de klas, tot die tijd zal zij regelmatig naast Martijn in
de klas zijn en delen van het onderwijs geven.
- Leontine Meerveld
Met zo’n 10 jaar onderwijservaring in voornamelijk de bovenbouw het wij Leontine van harte
welkom. Leontine start uiterlijk 1 maart bij ons in de bovenbouw.
- Mariska van Koeverden
Mariska heeft ervaring als onderwijsassistent binnen het praktijkonderwijs en ziet ernaar uit
om binnen onze onder- en middenbouw aan het werk te gaan.
- Karlijn Roelofs
Na ongeveer 10 jaar onderwijsassistent te zijn geweest bij de Distelvlinder is Karlijn afgelopen
maandag bij ons in onderbouw gestart.
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De puzzel bleek erg ingewikkeld maar het is gelukt om op een mooie indeling uit te komen.

BBA
BBB
BBC
BBD
MBA
MBB
MBC
OBA
OBB

maandag
Martijn
Harriët
Sanne
Linda
Joline
Manon
Janneke
Celine
Carla

dinsdag
Martijn
Harriët
Sanne
Geertje
Joline
Manon
Janneke
Celine
Carla

woensdag
Martijn
Harriët
Leontine
Linda
Joline
Manon
Mirjam
Celine/Peter
Carla/Peter

donderdag
Mirjam
Harriët
Leontine
Linda
Joline
Geertje
Janneke
Celine
Carla

vrijdag
Mirjam
Leontine
Sanne
Linda
Geertje
Manon
Janneke
Celine
Carla

De indeling gaat uiterlijk 1 maart in maar mogelijk lukt het ons om de bemensing al in de eerste week
van februari volledig rond te hebben.
De gymtijden blijven hetzelfde en ook de lessen die door Peter worden gegeven veranderen niet.

Nieuws uit de onderbouw
Wij zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen! Met de kinderen hebben we een aantal afspraken
gemaakt over het werken. Groep 2 gaat bijvoorbeeld werken aan vaardigheden die ze nodig hebben
om naar groep 3 te kunnen, zoals het netjes schrijven van letters en cijfers, het oefenen met de letter
van de week, het werken met het rekenmateriaal en daarmee al sommen maken, maar ook het
oefenen met stil werken, wachten op je beurt totdat de juf bij jou komt, je vinger opsteken als je iets
wil zeggen/ vragen, etc. Allemaal hele belangrijke dingen om straks de overstap te kunnen maken naar
de middenbouw!
We hebben ook weer een doel gesteld:
- Over 6 weken kan iedereen uit groep 2 zelf zijn veters strikken. Natuurlijk mag groep 1 ook
meedoen.
- Voor groep 1 willen we graag dat iedereen over 6 weken zelf de rits van zijn jas dicht kan doen.
We oefenen dit veel op school, maar het is ook fijn als u dit thuis met uw kind oefent.
Judo
Op maandag 28 januari en 4 februari krijgen de kinderen een les judo op school. Deze les wordt onder
schooltijd verzorgd door de brede school.
Theater
Op woensdag 6, maandag 11 en 18 februari krijgen de kinderen onder schooltijd een theaterles op
school. De titel van de lessen is ‘Dit ben ik’ en worden verzorgd door de brede school.
IPC
Momenteel zitten we nog vol in het thema winter, maar over 2 weken gaan wij starten met het thema
Kunst. Tijdens dit thema gaan we werken over verschillende kunstenaars, zoals Vincent van Gogh en
Piet Mondriaan. U zult gedurende dit thema de klas en de gang steeds meer versierd zien worden met
kunstwerken van de kinderen.

Werken in bouwen
In onze schoolgids, op de website en in (meer)jaarplannen leest u dat wij in bouwen werken. Dat
gaan wij nu ook echt fysiek zo inrichten. Als onderdeel van de kwaliteitsverbetering op organisatie en
onderwijs verhuizen wij enkele klassen op 8 februari a.s. De bovenetage van het hoofdgebouw wordt
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ook daadwerkelijk de bovenbouw. De benedenetage blijft voor de onderbouw en de middenbouw
verhuist naar het bijgebouw. Dat is onze eerste stap.
In de daaropvolgende stappen verhuist SKPC naar het hoofdgebouw en zullen we alle ruimtes in de
twee gebouwen zoveel mogelijk op onze Montessori visie laten aansluiten. Wij zullen u in de
komende tijd steeds op de hoogte van de stap die we gaan nemen.

Parro app
Om de communicatie met u als ouders gemakkelijk en overzichtelijk te maken gaan wij begin februari
starten met de Parro app. Deze app is speciaal voor communicatie tussen ouders en school
ontworpen. Veel scholen werken er al mee. U zult door ons uitgenodigd worden om de app te gaan
gebruiken. En natuurlijk krijgt u informatie over hoe wij met elkaar hiermee gaan werken.

Afscheid Mireille en Margreet
Na vele jaren op Montessori Parijsch gewerkt te hebben, nemen Mireille en Margreet aan het eind van
de maand afscheid. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het afscheid is over twee
dagen verdeeld. Op woensdag 30 januari a.s. nodigen wij u van harte uit om direct na schooltijd nog
even wat herinneringen op te halen. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Op donderdag nemen
zij dan afscheid van de kinderen in hun groepen.
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