Nieuwsbrief
10 juni 2020
Lieve kinderen en ouders,
Wat fijn om weer allemaal op school te zijn! Heerlijk om te zien dat kinderen gewoon lekker verder spelen
en werken waar ze waren gebleven.
Invulling ouders in verslagboek
Zoals al eerder gecommuniceerd gaan we wel verslagboeken meegeven aan de kinderen, maar willen we
jullie ook vragen om een bijdrage te leveren hierin.
In de bijlage van dit bericht zit een apart verslag wat u als ouder kunt invullen. Wilt u deze digitaal invullen
en per mail naar de leerkrachten sturen? Zij zullen dit blad dan toevoegen aan het verslagboek van de
kinderen.
Oudergesprekken
De oudergesprekken gaan we weer via Parro inplannen, u kunt vanaf vrijdagochtend 12 juni 9.00u
aangeven via Parro wanneer u het oudergesprek wilt voeren. We gaan de oudergesprekken voeren via
het programma “Teams”, u ontvangt van de leerkracht een uitnodiging hiervoor per mail. Helaas dus nog
even geen oudergesprekken op school maar we hopen elkaar op deze manier toch even te zien en te
spreken.
Schoolreisje
Omdat het schoolreisje voor groep 1 t/m 5 niet door kan gaan organiseren we in samenwerking met de
oudercommissie toch een leuke dag voor alle kinderen van de school. We doen dit op woensdag 24 juni.
De invulling hoort u te zijner tijd.
Studiedag 17 juni
Op woensdag 17 juni staat een studiedag gepland. Deze dag zijn de kinderen vrij en zullen wij als
leerkrachten het schooljaar evalueren en de plannen voor komend schooljaar doorspreken.
Formatie
We hebben hard gepuzzeld en geschoven maar het formatieplaatje voor schooljaar 2020-2021 is rond.
Zoals we al eerder aangaven gaat juf Anne overstappen naar een andere school. Daarnaast is het gelukt
om alle leerkrachten die nu op onze school werken komend schooljaar een plekje te geven. Het mooie is
dat alle leerkrachten zelf ook aangaven heel graag op de montessorischool te willen blijven werken.
Groep
Onderbouw

Maandag
Rixt

Dinsdag
Petronella/
Rixt

Woensdag
Petronella
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Donderdag
Petronella/
Rixt

Vrijdag
Petronella

Middenbouw
Bovenbouw

Karen
Adinda

Karen
Adinda

Karen
Ingmar

Adinda/ Rixt
Ingmar

Karen
Ingmar/
Adinda

Omdat juf Petronella aan het begin van het schooljaar nog aan het re-integreren is draait juf Rixt op
dinsdag en donderdag de onderbouwgroep. Op het moment dat juf Petronella van dinsdag tot en met
vrijdag de groep weer draait staat juf Rixt op donderdag in de middenbouw en juf Adinda op
vrijdagochtend in de bovenbouw. Juf Petronella zal dan op vrijdagmiddag de bovenbouwgroep draaien.
Brengen en halen
We merken dat een aantal kinderen tot aan de deur van het lokaal gebracht en gehaald wordt, hierdoor
wordt afstand houden lastiger. Ook is het voor de kinderen verwarrend dat de een vanuit de auto zelf
naar de klas moet lopen en de ander tot de deur gebracht wordt.
We willen jullie bij deze vragen om de kinderen zelf het plein op te laten lopen om naar de klas te gaan,
bij de onderbouw staan juf Petronella en juf Anne de kinderen op het plein op te wachten zodat ze niet
alleen de klas in hoeven.
Bij het ophalen willen we jullie ook vragen om zoveel mogelijk buiten het plein de kinderen op te
wachten. Mocht er iets zijn wat besproken moet worden met de leerkracht, stuur dan even een berichtje
via Parro dan zal de leerkracht zo spoedig mogelijk contact met jullie opnemen.
Mocht er een reden zijn waardoor bovenstaande richtlijnen moeilijk uitvoerbaar zijn (om welke reden dan
ook), neem dan even contact op met de leerkracht(en). Zij kunnen dan meedenken in het vinden van een
oplossing.
Nog 3,5 week tot aan de zomervakantie, we gaan er een paar leuke en leerzame weken van maken!
Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
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Dit vinden de mensen om mij heen die mij thuis hebben geholpen met mijn
schoolwerk van mijn ontwikkeling!
In de periode tussen het vorige verslagboek en nu hebben ik veel thuis mijn schoolwerk gemaakt.
Hierdoor hebben mijn ouders en begeleiders veel zicht gekregen op mijn ontwikkeling. Daarom
willen ik jullie vragen om iets te vertellen over de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt in de
afgelopen periode. Het mag iets zijn waar jullie heel trots op zijn, iets wat is opgevallen, iets waar
ik nog aan moet werken of gewoon iets leuks of bijzonders zijn.
Deze ontwikkeling heb ik laten zien op het gebied van concentratie, werkhouding,
taakgerichtheid, inzet en/ of zelfstandigheid

Deze ontwikkeling heb ik laten zien op het sociaal emotionele gebied

Deze ontwikkeling heb ik laten zien op het gebied van rekenen

Deze ontwikkeling heb ik laten zien op het gebied van taal en spelling

Deze ontwikkeling heb ik laten zien op het gebied van technisch en begrijpend lezen.
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