Open dag
Woensdag 8 maart is er weer een landelijke open dag voor Montessorischolen. Wij doen daar natuurlijk
ook aan mee. Het is voor nieuwe ouders die graag een kijkje willen nemen in een montessorischool.
Kent u mensen die interesse hebben in het montessorionderwijs, nodig ze dan uit. Ze zijn van harte
welkom van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Er zijn allerlei activiteiten voor de kleintjes. Wij hopen op een mooie opkomst.

Video interactie begeleiding
Binnen het samenwerkingsverband is er een
mogelijkheid om gebruik te maken van video
interactie begeleiding. De externe hulp vanuit het
samenwerkingsverband maakt hiervan gebruik
om een goed beeld te krijgen van het functioneren van een kind in de groep. Het levert ook veel
informatie voor de leerkracht op. Het draagt bij
aan de professionaliteit van het onderwijs.
Goed om te weten dat de opnames na afloop
altijd worden verwijderd.
Wij zullen hier in de toekomst gebruik van
maken. We houden er rekening mee dat de
beelden alleen voor onderwijsdoeleinden zullen
worden gebruikt.
Kunstmenu
Op woensdag 22 maart brengt de onderbouw
een bezoek aan de Muze. Zij gaan daar kijken
naar de hilarische voorstelling Poep! De kleine
mol die wilde weten wie er op zijn kop gepoept heeft, gaat op zoek en komt verschillende dieren tegen. De kinderen krijgen dramalessen ter voorbereiding op de voorstelling. Ook
is er een Engelse les aan gekoppeld.

Vrijdag 24 februari Carnaval
27/2 t/m 3/3 voorjaarsvakantie
Dinsdag 7 maart Technolab MMB
Woensdag 8 maart open dag
Donderdag 9 maart Technolab MBA
Donderdag 9 maart 2de verslagbespreking
Donderdag 16 maart Technolab BB

Dinsdag 21 maart voorstelling in de Muze BB
‘Kymani’.
Woensdag 22 maart voorstelling theater de
Muze OB ‘Poep’.
Week 12 praktische verkeerslessen in alle
groepen.

Verkeer
Volgende maand staan er weer verkeerslessen gepland. De bovenbouw fietst een route door Noordwijk
op dinsdag 21 maart. Op die dag worden ook hun fietsen gecontroleerd door Het Fietsmannetje. Op donderdag 23 maart heeft de middenbouw een fietsles op het plein. Zij leren hierbij vaardigheden om zich
op een veilige manier in het verkeer te verplaatsen. Op vrijdag 24 maart maakt de onderbouw een wandeling door de wijk bij school. Vindt u veiligheid in het verkeer ook belangrijk en wilt u op een van deze
dagen helpen met de verkeersles, geeft u zich dan op bij de leerkracht.

Carnaval
Joepie!!! Morgen vieren we op school Carnaval.
De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Er zullen activiteit in de school en in de sporthal
zijn. De kinderen hoeven geen hapje/sapje mee te
nemen. Mochten zij erg veel trek hebben na het
sporten, is iets extra`s te eten en drinken wel zo
handig. Heeft u nog een sjoelbak, wilt u deze dan
morgen meebrengen?
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 gaat om
12.00 uur de school uit. Voor kinderen van groep
5 t/m 8 start om 14.45 uur de vakantie. Bedankt
aan alle hulpouders die zich hebben opgegeven
om te komen helpen! We hebben er zin in en
maken er morgen een feestje van!

Teddy bear hospital
Na de voorjaarsvakantie start de onderbouw met een doktershoek. Hier leren ze over de dokter, ziek
zijn, het ziekenhuis en nog veel meer. Als afsluiting van dit thema zijn wij uitgenodigd door het LUMC
om een bezoekje te brengen aan het Teddy Bear Hospital op maandag 20 maart.
Veel kinderen zijn bang voor het ziekenhuis. Die rare instrumenten, witte jassen en dokters kunnen intimiderend zijn. Om die angst weg te nemen, wordt elk jaar het Teddy Bear Hospital georganiseerd. Het
doel is om kleuters van 4 tot en met 7 jaar uit de omgeving van Leiden en Oegstgeest op een leuke
manier te laten kennismaken met de medische wereld.
Mondkapjes
De kinderen en hun ouders gaan aan de slag als doktersassistenten. Geneeskundestudenten nemen de
taak van ‘berendokters’ op zich. De kleuters hijsen zich voor de gelegenheid in echte witte jassen, inclusief handschoenen, mondkapjes en chirurgenmutsen. Met de berendokters proberen ze uit te pluizen wat
er mis is met hun knuffels. Daarna maken ze de knuffeldieren beter. Via schouder.com kunt u
aangeven of u wel of niet kunt rijden deze dag.
Wij kijken er naar uit!

