Overblijf:
We zien helaas steeds vaker dat er ouders zijn die de overblijfbeurt vergeten. Het is bij ons op school zo georganiseerd dat alle ouders 4 a 5 x per jaar een overblijfbeurt hebben. De planning hiervan wordt ruimschoots op
tijd verstuurd, zodat ouders op de hoogte zijn van de dag waarop zij zijn ingedeeld en kunnen ruilen als zij onverhoopt niet kunnen. Als ouders niet komen opdagen, komt het regelmatig voor dat de leerkrachten mee gaan
in hun pauze. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! We hopen dat iedereen zijn steentje bij wil dragen om het
overblijven goed te laten verlopen en de planning van de overblijfbeurten daarom ook goed in de gaten blijf
houden!

Carnaval 2017:

Studiedag:

Op vrijdag 24 februari vieren we met elkaar Carnaval. De kinderen mogen dan verkleed naar school
komen in een thema naar keuze. In de ochtend zullen we dan over een echte catwalk lopen. Daarna
zijn er verschillende spelletjes in de school te doen
en liefhebbers kunnen worden geschminkt. Voor
de onderbouw is er onder andere een poppenkast.
De kinderen hoeven deze ochtend geen hapje/sapje
mee te nemen. De bovenbouw heeft `s middags
nog een programma in de eigen klas.

Let op woensdag 22 februari
is er een studiedag voor alle
leerkrachten. De kinderen zijn
dan vrij!

Er zijn al een aantal ouders die zich hebben opgegeven om deze ochtend te komen helpen. Wilt u dit
ook nog doen, meldt u dan nog snel aan bij meester
Jan. Ook zijn wij nog op zoek naar sjoelbakken.
Laat ons dit ook nog even weten!
We hopen op een gezellige Carnavalsochtend!

Advies groep 8:
Volgende week donderdag krijgen de kinderen van
groep 8 hun advies. Het advies dat de kinderen krijgen
is gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren, de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem en
de werkhouding van de kinderen. Met dit schooladvies
kunnen de kinderen zich opgegeven op een school
voor Voortgezet Onderwijs. De leerkrachten van groep
8 zullen samen met de ouders bepalen welke schooltype het beste bij het kind past. Vergeten jullie niet jullie kind voor 1 maart op te geven bij de V.O school?

Agenda:
Woensdag 8 februari Open podium onderbouw om 11.00 uur
Donderdag 9 februari advies gesprekken groep 8
Maandag 20 februari en donderdag 6 maart verslagavond
Woensdag 22 februari Studiedag, alle kinderen vrij
Week 8 op 20,21,23 en 24 februari (woensdag niet) schoolplein sport
Vrijdag 24 februari Carnaval
Maandag 27 t/m 3 maart voorjaarsvakantie
Donderdag 16 maart, ouderavond groep 7 weerbaarheidstraining (info volgt)

Lunchen met Papa, Mama, Opa of Oma:
In de onderbouw gebeurt er volgende week vrijdag van 11.15 - 12.00 uur (10 februari) wel iets heel bijzonders! De papa's,
mama's, opa’s of oma’s zijn uitgenodigd om met hun (klein) dochter/zoon op school te komen lunchen! Een aantal keer per
jaar organiseert de onderbouw een ouder-kind lunch. Tijdens deze lunch eet één van de ouders (of opa of oma) met hun
kind op school. Deze lunch bestaat niet uit zomaar een boterham, wel nee! De ouders mogen er een feestje van maken,
maak een lekkere pannenkoek, een stukje quiche, een wrap met gezonde lekkernijen, een boterham met kaas en komkommer etc. Mocht dit nu niet lukken, dan is een papa/mama, buurvrouw/buurman, oom/tante natuurlijk ook van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht bij leerkrachten van de onderbouw. Tot volgende week vrijdag!

Open podium:
Volgende week woensdag (8 februari) is het zo ver, dan
schitteren de kleinste sterren van onze school op het podium! Op woensdag 8 februari om 11:15 bent u van harte
uitgenodigd om te komen kijken naar 2 exclusieve voorstellingen:

onderbouw A met 'Kikker en de seizoenen'

onderbouw B met 'Tyrannosaurus Drup'
Ook zijn broertjes, zusjes, opa's,
oma's, tantes, ooms en andere familieleden van kinderen uit onderbouw
A en B uitgenodigd.

Schoolplein Sport:
De buurtsportcoaches van Noordwijk komen naar de Montessorischool om ‘Schoolplein Sport’ aan te bieden.
Dit zijn sport en spel activiteiten die 15 minuten na schooltijd van start gaan op het schoolplein. Dit is voor
alle leerlingen vanaf groep 5 t/m 8 en zal ongeveer 5 kwartier duren. De buurtsportcoaches komen 1 week
langs en wel op 20, 21, 23 en 24 februari (woensdag niet) en de andere weken zullen wij de andere scholen
afgaan. Deelname is gratis en de kinderen hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Wel zijn wij als buurtsportcoaches maar met zijn tweeën en als we echt veel willen neer zetten dan zouden we hulp van enthousiaste ouders/opa’s/oma’s/broers/zussen goed kunnen gebruiken. Hoe meer begeleiders er zijn, hoe meer wij
kunnen aanbieden voor de kinderen en hoe leuker de schoolplein sport zal worden. Wilt u zich aanmelden als
begeleider dan kunt u mailen naar buurtsportcoach@sportbedrijfnoordwijk.nl met naam van de school en
welke dag u ons wilt assisteren. Meedoen is op eigen verantwoording, wij zullen de spellen begeleiden en
hebben EHBO materiaal mee, maar kunnen niet altijd alles voorkomen.

