Nieuwsbrief
13 augustus 2020
Start schooljaar
We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de zomervakantie en dat jullie gezond, uitgerust en
klaar zijn voor een nieuw schooljaar! In deze laatste week zijn de leerkrachten al weer druk met het
inrichten en klaarmaken van de lokalen. De indeling in de lokalen zal iets anders zijn zodat het beter aan
sluit bij onze visie. Er zijn tafelgroepjes om te werken en groepjes om instructie te krijgen, ruimte voor de
kleedjes op de grond en de kasten opnieuw gevuld met Montessori materiaal. We zijn er klaar voor en
hebben er zin in!
Grofvuil
Bij opruimen hoort ook weggooien... helaas past dit allemaal niet in de container. We vragen dan ook uw
hulp! Wie wil er een lading van de spullen die we niet meer nodig hebben wegbrengen naar het grofvuil?
Dank jullie wel alvast!
Overblijven
Helaas kunnen we bij de start van dit schooljaar nog geen gebruik
maken van onze vaste overblijfdames. Nu de Covid-19 besmettingen
weer oplopen is het niet verstandig dat juf Geke, juf Klaske en juf Ria
op school komen, zij zijn immers al wat ouder en hebben ook andere
gezondheidsklachten.
We moeten dus op zoek naar een (in eerste instantie) tijdelijke
oplossing. Welke ouders (we hebben er 2 of 3 nodig) willen tegen een
vrijwilligersvergoeding (9 euro per keer) de overblijf op zich nemen tot
aan de herfstvakantie? Wij bieden schatten van kinderen, lekker veel
buiten zijn en samen spelen! Laat je het even weten via de mail directie.element@catent.nl? Bedankt
alvast!
Mocht het niet lukken om hiervoor ouders in te zetten dan zullen we toch weer moeten schuiven met de
schooltijden, dit heeft uiteraard niet onze voorkeur! We vinden het uur pauze voor de kinderen namelijk
heel waardevol.
Opgave overblijf
De incassering van de ouder- en de overblijfbijdrage gaat dit jaar iets anders, u
hoort hier later meer over. Wat voor ons wel al van belang is is om te weten welke
kinderen er wanneer komen overblijven. Wilt u dit via mail of Parro aan Annika
doorgeven? Bedankt alvast!
Nieuwe leerlingen
Bij de start van het schooljaar mogen we 5 nieuwe leerlingen verwelkomen!
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- Ethan in de onderbouw
- Anne-Fleur, Roosmarijn en Rosaline in de middenbouw
- Lorenzo in de bovenbouw
- Hidde was voor de vakantie al nieuw gestart in de onderbouw
Wij wensen Hidde, Ethan, Anne-Fleur, Roosmarijn, Rosaline en Lorenzo heel veel plezier bij ons op school!
Plantje voor op school
Bij de Montessori werkwijze die we op school hanteren hoort voor elk kind een plantje.
Zorg dragen voor dit plantje versterkt de zelfstandigheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel van het kind. Wij willen de kinderen laten ervaren hoe je
iets kunt laten groeien door er goed voor te zorgen. We willen jullie dan ook vragen om
zaadjes of een plantenbol en een stevig potje met wat tuinaarde/ potgrond mee te
geven naar school. De kinderen zullen dan met de leerkracht de zaadjes/ bol in het potje proberen op te
kweken.
Bedankt alvast!
Halen en brengen
Omdat er door de maatregelen rondom het Corona virus nog geen ouders in de school mogen komen
hanteren we dezelfde wijze van halen en brengen als voor de vakantie. De kinderen komen dus zelf het
schoolplein op en lopen naar de klas. De leerkrachten van de onderbouw staan op het plein om de
kinderen van de onderbouw te begeleiden naar de klas.
Kinderen voor wie het de eerste dag op school is mogen maandag wel even naar de buitendeur bij de klas
gebracht worden.
We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige kinderen best spannend is om weer naar school te gaan
na zo’n lange vakantie. Mocht u verwachten dat uw kind(eren) veel moeite gaan hebben met het afscheid
nemen, geef dit dan even aan bij de leerkracht via Parro of mail. De leerkracht kan dan samen met u
zoeken naar een oplossing.
Sloffen/ slippers en gymtas
De kinderen starten op vrijdagochtend 21 augustus met de gymlessen van meester Roy, wilt u er samen
met uw kind voor zorgen dat uw kind (sport)kleding en (sport)schoenen voor in de gymzaal mee naar
school neemt?
Ook mogen de kinderen weer slippers of sloffen mee naar school nemen. De buitenschoenen gaan dan uit
voordat we de klas in gaan. Ook op mooie dagen vinden we het fijn als de kinderen binnen wel op slippers
o.i.d. lopen in de klas.
Geniet allemaal van het laatste vakantieweekend en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
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