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Nieuwsbrief 
25 november 2020 

 

Input ouders schoolplan 
Op dinsdagavond 16 november hebben een aantal ouders en Annika (directrice) met elkaar 
gepraat over de zaken waar we heel trots op zijn en de ontwikkelingen die we graag op school 
zouden zien. Het was een mooi overleg waarin we de opbrengst van deze avond mee hebben 
genomen in het schoolplan voor 2021 en 2022.  
Bedankt ouders!  
 
Online drummachine van meester Bert 
Omdat ook meester Bert steeds nieuwe manieren van muziek maken en met muziek leren 
uitprobeert, zaten de kinderen van groep 5 tot en met 8 afgelopen vrijdag niet achter een 
keyboard maar achter een laptop!  
Meester Bert leerde de kinderen de basisbeginselen van het werken met het programma 
“Drummachine”.  Zelf een lied opbouwen qua ritme, hoe gaaf is dat!!  
Meester Bert heeft ook zelf een tutorial opgenomen op youtube, hieronder de links: 
Link naar Drummachine: https://www.onemotion.com/drum-machine/ 

Link naar Drummachine les01. https://www.youtube.com/watch?v=uHsSioD0m4Q 

 
Schoolfruit 
Net als vorig schooljaar doen we weer mee met het schoolfruit. Gelukkig wordt er door de 
leverancier rekening gehouden met de beperkte hulpmogelijkheden van ouders. De meeste 
soorten die geleverd worden zijn prima door de leerkrachten (uit) te delen. Vorige week hadden 
we meloen, niet alle kinderen vinden dit even lekker maar we zagen toch al een paar dappere 
kinderen die het wel wilden proberen, toppers!  
 
Overblijf op vrijdag na de kerstvakantie 
Een van de vaste overblijfouders stopt op vrijdag met het draaien van de overblijf. Welke ouder 
vindt het leuk om haar plekje in te nemen? Het gaat om een uurtje van 12 tot 13u, alleen groep 5 
tot en met 8, samen met nog een andere ouder. Een kwartiertje eten en daarna lekker buiten 
spelen. Jongere broertjes of zusjes meenemen is geen probleem. Dat vinden de montessorikids 
vaak alleen maar erg gezellig! Mocht jou dit leuk lijken, mail dan even naar 
directie.element@catent.nl. 
Bedankt alvast!  
 
Waar zijn we mee bezig?  
Omdat een aantal ouders aangaf het ook leuk te vinden om nieuws te horen van een andere 
bouw dan die van hun eigen kinderen hier een kort overzichtje!  
Onderbouw:  
We zijn druk bezig met het thema Sinterklaas, we hebben een Sinthoek mét een stoomboot en 
hier spelen we heerlijk in!  
Middenbouw:  
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Vorige week zijn we gestart met de Pieten huis Challenge. We gaan de komende tijd een heus 
Pieten huis maken! De kinderen zijn gestart met het ontwerpen van een Piet en de kamer van de 
Piet. En zo doen we elke week een aantal activiteiten. 
Bovenbouw:  
We zijn gestart met een nieuw kosmisch thema: Aziaten. Eergister hebben we met een heerlijk 
kopje (groene) Jasmijnthee het gehad over gebruiken rondom het theedrinken en de 
geschiedenis van thee. Voor de aankleding van de klas zijn we op zoek naar bijvoorbeeld 
lampionnen of draken, maar ook boeken zijn welkom! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


