December 2017

Mededelingen van de school
Directie
Aankondiging staking.
Als bijlage ontvangt u een brief met een vooraankondiging van de aanstaande staking op dinsdag 12
december. We zetten deze brief ook op Schoolpraat!

Studiedag team
Op 7 november heeft het team een studiedag gehad. Daar hebben we heel intensief gesproken over
pedagogiek. Montessori pedagogiek en Pedagogisch Tact.
Wat helpt kinderen in hun opvoeding verder? Wat maakt ze tot sterke, zelfverzekerde mensen in
onze maatschappij.
We ontdekken dat eigenaarschap, zelf beslissingen mogen nemen, hier heel belangrijk in is. En dat
respect voor die beslissingen van onze kant heel wezenlijk is.
En daaruit volgt dan weer, dat fouten maken mag, ja, zelfs noodzakelijk is om verder te groeien.
En het respectvolle voorbeeld van de volwassenen draagt indirect bij aan goed met elkaar omgaan bij
de leerlingen.
Daarnaast hebben we ons opnieuw verdiept in het WMBO-materiaal. Onze reken-“methode”.
Woensdag 29 november zijn we daar nog verder ingedoken m.b.v. mevr. Els Mathijssen, een
deskundige op dit gebied.
Deze intensieve gesprekken samen helpen de leerkrachten om de werkwijze in de groepen steeds
sterker neer te zetten.
Overgang onderbouw-middenbouw
"De overgang van onderbouw naar middenbouw verloopt in leeropbrengsten gezien negatief.
Onderzoek grondig wat daar gebeurt en hoe dit verbeterd kan worden.”
Dit was een van de conclusies uit de allereerste ouderavond van dit jaar.
Sinds begin november hebben we een onderzoeksopdracht geformuleerd. Juffrouw Lara en juffrouw
Machteld hebben beurtelings op woensdagochtend de tijd om hier mee aan de slag te gaan.
Ze hebben gegevens onderzocht, bezoeken de groep en voeren gesprekken met de leerkrachten.
Hierover maken ze een verslag, dat weer wordt besproken met de leerkrachten en van daaruit gaan
ze samen vaststellen waar de verbeteringen mogelijk zijn.
We houden u op de hoogte, maar meer nog hopen we dat u het gewoon ziet en hoort van uw
kinderen.
Schoolpraat-app
De OMS gaat werken met de Schoolpraat-app. Zo gaan we alle ouders op de hoogte houden van
alles wat er leeft binnen de school. Foto’s, filmpjes, nieuwsflitsen, schoolinformatie, oproepen, etc.
Iedereen kan de app gratis op zijn smartphone zetten, de OMS opzoeken en gaan kijken.
Voor vertrouwelijke informatie (pushberichten) is er een beveiliging en krijgen ouders een inlogcode.
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Wij moeten natuurlijk nog wennen, maar gaan dit zoveel mogelijk gebruiken. Daarmee vervalt ook de
noodzaak van deze maandelijkse nieuwsbrief.

Hey Kid!
Op 3 november zongen een aantal van onze leerlingen, samen met leerlingen van twee andere
montessorischolen uit Almere en Leiden, op de Europese Conferentie over Kinderrechten het lied
Hey Kid. Het was een groot succes!
We hebben de song nu met de kinderen opgenomen in een studio om met onze boodschap de actie
van Serious Request te ondersteunen. Basisscholen in heel Europa zullen worden aangeschreven om
de song bij ons op te vragen en zo de actie van Serious Request te ondersteunen.
Daarbij gaat het nl. over het recht dat kinderen hebben op een veilig thuis en liefhebbende ouders.
Wij hopen en verwachten dat heel veel mensen in heel Europa het lied gaan downloaden. En we
proberen een uitnodiging te krijgen om met alle kinderen in Apeldoorn bij het glazen Huis te mogen
komen zingen in de week voor Kerstmis.
Dat zou geweldig zijn.
Hoe kunnen jullie het ondersteunen? door naar: https://kominactie.3fm.nl/actie/hey-kid te gaan en
een donatie te doen voor deze actie. Daarna word je via een link doorgestuurd naar Montessorinet
om het nummer te downloaden. Wil je ook de songtekst? Doneer er nog een schepje bovenop zodat
je die ook kunt downloaden aldaar.
Maria
Bij de ouderavond heb ik beloofd dat er binnen drie weken een mooi portret van Maria Montessori
in de hal zou hangen, met de belangrijkste uitgangspunten er bij.
De uitgangspunten hangen er in de vorm van Beloftes. De rij kleine schilderijtjes op het prikbord.
Daarnaast hangt nu nog het kleine portretje.
Nu nog, zeg ik. Juffrouw Winja is nl. aan de slag met het ontwerpen van een groot portret, dat ze
samen met een groep kinderen gaat uitvoeren.
En dat kon niet binnen die drie weken. We vergeten het dus niet! Het komt er aan.

Koffieochtenden
Wij willen in januari graag starten met koffieochtenden voor de ouders:
Om kwart voor negen lekker in de teamkamer een kopje koffie of thee drinken met de ouders van
de groep van jouw kind en samen van gedachten wisselen over een thema.
Zo leer je elkaar beter kennen, je hoort meer over school én je kunt misschien bijdragen aan
nieuwe ontwikkelingen of ideeën.
Vanzelfsprekend zou het ook een koffiemiddag kunnen zijn.
Als eerste thema stellen we voor: "Fijn met elkaar omgaan op school."
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We zoeken per groep 2 ouders die dit willen organiseren en leiden voor hun eigen groep. Meld je
aan bij Liny!

De Osdorpse Montessorischool heeft de afgelopen week het Jump-In certificaat ontvangen.
Vrijdag 24 november was het groot feest in de hal van de school met veel publiek, street-runners en
gezonde hapjes.
Onze gymjuf Iris heeft hier heel veel voor gedaan!
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Administratie
Op maandag 4 december verwelkomen wij Sinterklaas op de school. Dit houdt in dat de kinderen
maandag 4 december tot 12:00 uur op school zijn en daarna vrij. Op dinsdag 5 december hebben wij
een speciaal rooster in verband met het Sinterklaastoneel, voor de onderbouw en middenbouw gaat
de deur om 9:30 open en zijn zij om 12:00 uur vrij. Voor de bovenbouw gaat de deur om 13:00 uur
open en zijn dan om 15:00 uur vrij. Dit staat anders in de kalender maar ivm de lunch zijn wij
genoodzaakt om iets te schuiven in de tijd.
Op donderdag 21 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij en worden weer om 17:15 op school
verwacht voor het kerstdiner. Dit zal duren tot 18:45 uur.

Vakantie
Vanaf vrijdag 22 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018

