Nieuwsbrief
#2, 9 september 2021

Introductie
Vol enthousiasme zijn de kinderen en leerkrachten vorige week begonnen aan het
schooljaar. Het is natuurlijk even wennen voor de kinderen die een nieuwe leerkracht
hebben, maar deze week merken we dat de kinderen en leerkrachten hun plekje
beginnen te vinden.

Openingsborrel
Met ouders, leerlingen en leerkrachten hebben we afgelopen
vrijdag een flitsende start gehad met een openingsborrel. We
zijn blij met de grote opkomst, het prachtige weer en de goede
organisatie. Hartelijk dank aan de activiteiten commissie! Naast
de leerkrachten uit de verschillende bouwen die zijn voorgesteld
tijdens de borrel, is er nog een groep personeelsleden die
ondersteunende taken uitvoeren zoals de vakdocenten,
conciërge en office manager. Neem gerust een kijkje op onze
website wie dit allemaal zijn!

Agenda
Dinsdag 14 september
Infomiddag onderbouw
16:30u - 17:30u
Vrijdag 17 september
Sollicitatiebrieven
leerlingenraad inleveren
Clinic freerunning groep 4 t/m
8
Woensdag 22 september
16:30u werkgroep ICT
Maandag 27 september
Studiedag; leerlingen vrij
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
Za 16 t/m zo 24 oktober
Herfstvakantie
Woensdag 3 november
Open ochtend nieuwe ouders

Ventilatie
We hebben prachtig nazomerweer gehad in de afgelopen
weken. In alle klassen wordt dagelijks goed geventileerd. Als het
straks kouder wordt, zal er nog steeds goed geventileerd
worden. Houd u rekening met de kleding van de kinderen door
een extra vestje of trui mee te geven indien nodig?
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Eerste indruk school
Mijn eerste twee weken als nieuwe directeur zitten er ook op! Ik heb een prettige indruk van de
school en ben onder de indruk van sociale vaardigheden van de kinderen en hun zelfstandigheid. Ik
zie wat voor positief effect het montessorionderwijs en de 7 gewoonten van Covey hebben op de
ontwikkeling van de kinderen. Kinderen gaan met plezier naar school en komen tot leren. Daarnaast
zie ik ook dat er behoefte is aan duidelijke lijnen en structuren. Ik heb de afgelopen weken vooral
veel gesprekken gevoerd met ouders, kinderen en teamleden om de school te leren kennen. Ik kan
op deze manier zicht te krijgen wat de schoolorganisatie nodig heeft. Ik houd van duidelijke
doelstellingen en een helder plan. Ik zal zorgen dat ik helder en transparant terugkoppeling geef
richting ouders en teamleden zodat we met elkaar kunnen werken om deze prachtige school nog een
beetje mooier te gaan maken. Ik hoop hier fijne jaren door te kunnen brengen!

Leerlingenraad
Op school hebben wij een leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen die namens hun klas zaken
bespreken met ons als school, zodat we weten wat zij belangrijk vinden en wat er onder leerlingen
leeft op school. Het doel is om leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak te geven in het
schoolgebeuren, democratie laten ervaren en laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is. In
de leerlingenraad zitten zes kinderen uit de bovenbouw; 2 per bovenbouwgroep. Op dit moment
hebben we 2 vacatures. Komende week mogen bovenbouwleerlingen een sollicitatiebrief sturen en
dan gaan we met de leerlingenraad kijken wie een goede motivatie heeft om erbij te komen.
Er is een ideeënbus op een centrale plek op school waar alle leerlingen van de school ideeën in
mogen stoppen. Voorbeelden zijn hoe we het plein gezelliger kunnen maken, wat er gemist wordt in
de klas of hoe kunnen we tuintjes beter kunnen verzorgen. De volgende keer schrijven de kinderen
zelf een stukje in de nieuwsbrief en vertellen ze waar ze mee bezig zijn. De leerlingenraad vergadert
zelf onder schooltijd en 1
keer per maand op
donderdag na school
vergaderen ze met Astrid
en Sandra. Er zal een
contactpersoon vanuit de
leerlingenraad aangesteld
worden om te overleggen
met mij als directeur.
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Covey
Op school werken we met de 7 gewoonten van
Covey. Door o.a. corona is er vorig jaar minder
aandacht aan besteed. Dit jaar zijn we meteen
in week 1 van start gegaan met Covey in alle
klassen. We beginnen bij de wortels van de
boom met gewoonte 1.
Gewoonte 1: Wees proactief,
Jij bent de baas over je eigen leven. Kinderen
zeggen wel eens: ‘Ik heb al mijn werk al
af....wat nu?’ De kinderen kunnen leren dat ze
zelf bedenken wat ze kunnen gaan doen. Wat
willen ze graag leren, wat vinden ze nog
moeilijk? Of als ze iets niet meteen snappen,
leren we kinderen om daar niet in te blijven
hangen. Ze kunnen om hulp vragen aan
iemand uit het groepje of gaan naar de
leerkracht. Genoeg mogelijkheden! De
kinderen weten zelf vast nog meer
oplossingen. Ook thuis kan je hiermee goed
aan de slag. We hebben het over de cirkel van
invloed met de kinderen en over hun taal en
gedrag. Is het reactief of proactief?
Maria Montessori noemde dit zelfregulatie. Ook zij hechtte veel belang aan het eigen initiatief van
het kind. Door regelmatig zelf keuzes te maken, wordt het vermogen van het kind om te luisteren
naar zijn eigen impulsen en interesses ontwikkeld.

Open ochtend
De afgelopen jaren konden de open ochtenden van de school niet doorgaan. Dit jaar hopen we dat
de corona maatregelen het toelaten om weer open ochtenden te organiseren. We hebben een aantal
concept data vastgelegd. Kent u ouders die belangstelling hebben voor Montessorischool Bilthoven?
Dan kunt u hen tippen op een van open ochtenden:
woensdag 3 november 2021
donderdag 27 januari 2022
vrijdag 11 maart 2022
woensdag 25 mei 2022
dinsdag 14 juni 2022
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Montessori digitaal
Als school vinden wij ICT, techniek, nieuwe media en innovatie belangrijk om kinderen mee in
aanraking te laten komen. Het is ook belangrijk om een groep kinderen te betrekken bij keuzes die
we maken en activiteiten die we organiseren op dit gebied. Op de ALV van afgelopen juni is
aangekondigd dat we dit jaar starten met het vormen van een groep digital leaders. Ook wordt de
ICT werkgroep met ouders nieuw leven ingeblazen. De ICT werkgroep willen we starten om vooral op
gebied van ICT, techniek en het lesgevende vlak te kijken waar mogelijkheden liggen en waar
ondersteuning kan plaatsvinden met inzet van ouders. Een paar jaar geleden zijn er bijvoorbeeld een
aantal robots aangeschaft door de school. We willen de komende tijd zorgen dat deze robots een
vaste plaats in het curriculum krijgen.
Word je enthousiast en wil je meedenken! Meld je aan bij sandra@montessoribilthoven.nl
Op woensdag 22 september om 16.30 komen we samen, live of via meet. Dat stemmen we met
elkaar af.

Schoolbibliotheek
Via de trap in de school kom je bij onze
prachtige schoolbibliotheek.
De schoolbieb is op zoek naar ouders die
willen helpen. Het gaat om ongeveer 1 keer
per maand, of vaker als je wil! De bieb is
alle ochtenden behalve dinsdag open voor
de midden- en bovenbouw van 8:30 tot
10:00 en op maandag- en
donderdagmiddag voor de onderbouw van
13:00 tot 14:00. Uiteraard word je eerst
ingewerkt! Lijkt het je leuk? Stuur een
mailtje naar Antoinette via
waressel@gmail.com.

Tot slot
In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor hulpouders bij het kleuterplein. We zijn blij dat
we daar vijf positieve reacties op hebben gekregen. Deze ouders zullen apart benaderd worden om
een datum te prikken om het kleuterplein nog mooier te maken dan het nu al is. Daarnaast is het
prettig om te merken dat de ouderbetrokkenheid groot is als we kijken naar de opkomst bij de
informatiemiddagen.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg

