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Nieuwsbrief 
17 februari 2021 

 
Lieve kinderen en ouders,  
Wat fijn dat we weer lekker met z'n allen naar school kunnen! We zien kinderen, maar ook ouders en 
leerkrachten genieten van het feit dat de situatie nu weer een klein beetje normaal is! Blije koppies in de 
klas, lachende kinderen op het plein, heerlijk!  
We hopen en duimen dat de school nu gewoon open kan blijven!  
Hieronder weer een “gewone” nieuwsbrief.  
 
Studiedag 10 maart 
Op woensdag 10 maart staat een studiedag voor de leerkrachten gepland. Ondanks dat de kinderen al 
veel niet naar school zijn geweest willen we deze studiedag wel door laten gaan. Als school willen we 
graag blijven ontwikkelen en de studiedagen zijn daarvoor noodzakelijk. Het geeft ons als team de kans 
om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en een scholing te volgen.  
De school is op 10 maart dus dicht, er is geen online les en geen noodopvang. De kinderen hebben dus 
echt een ochtend vrij.  
 
Peuterspeelzaal/ Peuteropvang 
Er is al veel gesproken over de peuterspeelzaal in de school, ook is het lokaal leeggemaakt en waren we er 
klaar voor om met de inrichting te gaan starten. Helaas kunnen we voorlopig nog niet van start. De 
stichting kinderopvang Catent, deze staat los van onderwijstak Catent, moet eerst goed onderzoeken wat 
de financiële haalbaarheid is van een peutergroep op onze school. De plannen staan voor nu dus even in 
de ijskast, u hoort het zodra we hier weer mee verder gaan!  
 
MR lid 
Zoals al eerder is aangegeven stapt Elisabeth Dul aan het einde van dit schooljaar uit de MR vanwege het 
feit dat haar zoon Thomas nu in groep 8 zit. Dit betekent dat er een nieuw MR lid voor de oudergeleding 
gekozen moet worden. Mocht u het leuk vinden om als ouder aan te sluiten bij de MR dan horen we dat 
graag voor 15 maart. Mocht u de enige zijn dan kunt u zo toetreden tot de MR, mochten er meer 
gegadigden zijn dan zullen we een verkiezing houden onder de ouders van de school. Voor meer info kunt 
u contact opnemen met Annika.  
 
Voormalig leerkrachten van Het Element  
Er zijn ouders die zich afvragen waar juf Janita en meester Peter zijn en hoe het met ze gaat, vandaar hier 
een antwoord op deze vraag.  
Juf Janita heeft aan het eind van vorig schooljaar afscheid genomen van Het Element en werkt nu voor 
een andere stichting voor primair onderwijs.  
Meester Peter heeft zelf een stukje geschreven over hoe het met hem gaat. Omdat meester Peter in 
overleg met ons heeft besloten om niet terug te keren naar montessorischool Het Element is hij ook niet 
vaak meer op school.  
“Ik ben inmiddels zover hersteld dat ik ben begonnen met vrijwilligerswerkzaamheden voor Humanitas in 
Groningen. Leuk en dankbaar werk. Daarnaast solliciteer ik ook naar betaalde functies, maar dan wel 
parttime en buiten het onderwijs. Catent ondersteunt mij hierin en heeft een re-integratie traject 
geregeld. Ondanks dat mijn grootste passie in het onderwijs ligt, heb ik na lang wikken en wegen toch 
besloten dat het het verstandigst is om een baan daarbuiten te zoeken.  
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Officieel ben ik dus nog enkele maanden in dienst van Catent; zodra meer duidelijk is over het beëindigen 
van mijn dienstverband wordt iedereen hierover nader geïnformeerd via de nieuwsbrief.” 
 
Ouderevaluatie in verslagboek 
Omdat de ontwikkeling van een kind niet alleen door de leerkrachten wordt gezien maar door alle 
mensen om het kind heen voegen we altijd een evaluatieblad toe aan het verslagboek. U mag dit 
natuurlijk me de hand invullen, voor wie het fijner vindt om dit digitaal te doen en dan uitgeprint in het 
verslagboek toe te voegen, vindt u het formulier in de bijlage. 
 

Gymles vanaf vrijdag 19 februari 

Omdat binnen gymmen weer mag en de temperatuur buiten nog niet optimaal is starten we vanaf vrijdag 

19 februari weer met gymlessen in de sporthal. De middenbouw en de bovenbouw gymmen dan weer op 

de reguliere tijden.  

 

Extra sport elke woensdagmiddag 

Wij zijn studenten van Landstede Zwolle (Sport en Bewegen) en wij gaan samen met de voetbalclub HZVV 
een sportmiddag organiseren.  
Ons doel is om kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar hieraan mee te laten doen, op deze sportmiddag gaan wij 
verschillende soorten sport beoefenen en diverse spellen.  
Wij hebben hiervoor een promotiefilmpje opgenomen (zie bijlage bij deze nieuwsbrief) en daarbij een 
flyer gemaakt, deze zouden we graag op uw school willen uitreiken. 

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


