Week van de Gezonde pauzehap
Neem volgende week een gezonde pauze hap mee! Dan ben je GOED BEZIG! Hier wat inspiratie:
Waterpret: een schijf watermeloen.
Oosters genoegen: bakje met dadels en gedroogde abrikozen.
Klein maar fijn: mini-bruin bolletje met light zuivelspread en een plakje komkommer.
Gekleurde patatjes: reepjes van bijvoorbeeld komkommer, paprika en selderij in een leuk bakje.
Gebruik verschillende kleuren en snijd alle rauwkost even lang en in dezelfde dikte.

Trakteren in de klas
Voor kinderen is een verjaardag vaak pas compleet als er getrakteerd mag worden. Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen
en vieringen. Bij ons op school trakteren de
kinderen in de eigen groep en mogen ze tussen
11.00 en 12.00 met een kaart langs bij de andere leerkrachten. Een traktatie hoeft niet groot te
zijn en moet ook niet te machtig zijn voor kinderen en leerkrachten. Wij vragen u dan ook
hier rekening mee te houden. Met fruit en
groente kunnen heel lekkere en leuke traktaties
gemaakt worden. Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te
vinden.
Kijkt u maar eens op deze website: http://
www.gezondtrakteren.nl/

Schoolmelk
Voor een abbonement voor schoolmelk kunt
u uw kind aanmelden bij
www.iedereenfitopschool.nl

Inloopochtend nieuwe ouders
Op dinsdag 2 oktober is er van 9.00 uur tot
11.00 uur een inloopochtend voor nieuwe
ouders. Mocht u iemand kennen in uw omgeving, die graag kennis wil maken met het
montessori-onderwijs, dan zijn ze van harte
welkom. Belangstellenden krijgen een rondleiding en ze krijgen informatie over ons onderwijs.

Belangrijke data
Maandag 24 september:
Maandag 1 oktober:
Dinsdag 2 oktober:
Woensdag 3 oktober:
Woensdag 10 oktober:

bezoek BBA aan theatervoorstelling Mozart
bezoek bibliotheek MB
inloopochtend
start KinderBoekenWeek
studiedag

Overblijf 2018-2019
Vorige week heeft u een betalingsverzoek voor de overblijf ontvangen. Fijn dat we al
zoveel betalingen binnen hebben gekregen. Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u
dat dan voor 1 oktober alsnog doen? Alvast bedankt!

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de
Kinderboekenweek. Het thema is
‘vriendschap’ en we openen met een
schrijver/illustrator. Hij gaat deze dag ook
de klassen rond voor een workshop.
Tevens zijn zijn boeken te koop en komt
hij deze ter plekke signeren. De klassen
staan vol van activiteiten rondom het thema. Over andere schoolbrede activiteiten
wordt u nog op de hoogte gehouden.

Hoi allemaal,
Ik ben Maxime en ik verzorg momenteel de gymlessen op de Montesorrischool. Naast de Montesorrischool ben ik ook nog werkzaam op basisschool de Horizon in Katwijk.
In augustus 2017 heb ik mijn diploma behaald op de Alo in Amsterdam. Ik
heb 4 jaar lang ontzettend genoten van mijn opleiding. Na het behalen van
mijn diploma heb ik een tussenjaar genomen. Ik heb eerst 4 maanden in Sevilla gewoond en daar Spaans geleerd. Ik heb Spaans altijd al een mooie taal
gevonden. Na mijn avontuur in Spanje ben ik even in Nederland geweest.
Hierna heb ik samen met mijn vriend de reis van mijn leven gemaakt. We
hebben bijna 3 maanden door Zuid-Amerika gereisd. Ontzettend veel gezien,
nieuwe culturen ontdekt en geweldige ervaringen opgedaan. Mijn tussenjaar
heeft me veel positieve energie gegeven waardoor ik meteen aan de slag wilde als gymleerkracht. Tot nu toe bevalt het super goed en ik haal er veel plezier uit. Ik kijk er naar uit om hier het jaar vol te maken.

