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Introductie
In deze nieuwsbrief leest u meer over de lessen beeldende vorming en onze
samenwerking met de Marnix Academie. Daarnaast wordt meer uitleg gegeven over
de corona versoepelingen, waardoor klassen niet meer in quarantaine hoeven. Verder
zijn de voorbereidingen voor de kinderboekenweek in volle gang en heeft de
leerlingenraad een heel leuk nieuwtje te vertellen! Denkt u er nog aan dat wij als team
maandag 27 september een studiedag hebben? De kinderen zijn dan vrij.

Vakdocenten: Beeldende vorming
Op onze school werken wij met verschillende vakdocenten. Via
de nieuwsbrief zal iedere keer iets uitgelicht worden wat er
tijdens deze lessen gedaan wordt. In deze nieuwsbrief leest u
meer over beeldende vorming. Nanda is onze vakdocent
beeldend. Zij verzorgt in blokken van 6 weken iedere woensdag
en donderdag creatieve lessen met een halve groep.
Dit blok tot aan de kerstvakantie wordt gewerkt rondom het
thema Vincent van Gogh.
De onderbouw is gestart met zonnebloemen. Er is gestart op het
platte vlak met kleuren mengen en het schilderen van
zonnebloemen. De middenbouw is gestart om van klei
zonnebloemen te maken en gaat daarna verder met het maken
met zelfportretten. De bovenbouw is bezig met ‘de
aardappeleters 2.0’ waarbij ze moderne varianten toevoegen.

Agenda

Maandag 27 september
Studiedag; leerlingen vrij

Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
Vossenjacht

Wo 13 oktober
Groep 7 zwemfestijn

Za 16 t/m zo 24 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 3 november
Open ochtend nieuwe ouders
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Versoepelingen
We zijn blij met de versoepelingen die doorgevoerd kunnen worden! Bij klachten blijven kinderen
nog steeds thuis. Op het moment dat er een positieve besmetting is, hoeft niet meer de hele groep
in quarantaine, maar alleen de nauwe contacten uit het tafelgroepje. Wij kunnen op bepaalde
momenten ook weer ouders in de school toelaten, wat heel fijn is voor de ouderbetrokkenheid! Als
school mogen wij niet gaan ‘testen voor toegang’ en zouden dat ook niet willen. De start van de dag
met alleen kinderen in de school behouden we. We merken hoe prettig het is dat kinderen de dag
rustig kunnen starten en voldoende ruimte hebben om hun jassen op te hangen en schoenen te
wisselen. Vanaf volgende week is het wel weer mogelijk dat ouders ‘s middags tussen 14:45u en
15:15u de school in komen als ze ‘s middags hun kind uit school halen. Kinderen hebben dan rustig
de tijd om materialen en werkstukken aan hun ouders te laten zien. In de onderbouw worden weer
de inloopochtenden op afspraak georganiseerd. De leerkrachten uit de onderbouw zullen ouders
hierover zelf informeren.

Duikelrek
De leerlingenraad heeft vandaag goed nieuws gebracht in alle groepen. De grote wens vanuit de

kinderen dat er een duikelrek op het plein komt, gaat eindelijk in vervulling!! Op 9 november wordt

een 6-kantig duikelrek geplaatst op de plek waar ook het beeld van de olifant staat. De

leerlingenraad heeft uitgezocht welk toestel zij het beste vinden passen. Als ondergrond worden er

houtsnippers geplaatst. Over de exacte datum van plaatsen houden wij jullie uiteraard op de hoogte!



Nieuwsbrief
Samenwerking Marnix Academie
Dit schooljaar zijn wij een traject gestart om opleidingsschool te worden van de Marnix Academie; de

Pabo in Utrecht. Samen met de Marnix Academie leiden wij leerkrachten voor de toekomst op. Wij

zien het als onze taak om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Vanuit het team volgt Erma

de opleiding tot stagecoördinator. We hebben dit schooljaar 2 stagiaires rondlopen van de Marnix

Academie. Hierbij stellen zij zich aan jullie voor.

‘Mijn naam is Tom, ik ben 23 jaar en ik ben tijdens het schooljaar 2021/2022 onderdeel van het team

op de Montessorischool Bilthoven! Ik zit momenteel in het tweede jaar van de Pabo van de Marnix

Academie, de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het eerste halfjaar ben ik elke maandag te vinden

in Acacia. Halverwege het jaar vervolg ik mijn stage in een andere groep. Ik kijk uit naar een gezellig

en leerzaam jaar!’

‘Mijn naam is Simone. Het komende half jaar zal ik elke maandag in de middenbouw groep Palm zijn.

Ik ben 22 jaar oud, woon in Utrecht. Naast mijn deeltijdstudie aan de Marnix Academie (Pabo), heb ik

afgelopen jaar ook mijn studie Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Ik

houd erg van muziek maken. Vooral zingen, gitaar spelen en liedjes schrijven. Ik zit bij de

musicalgroep Utrecht. Verder vind ik het fijn om te wandelen met mijn hond.’

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek gaat 6 oktober van start. Wij zullen de
kinderboekenweek openen met een vossenjacht! Het thema van
de kinderboekenweek is 'worden wat je wil' en gaat over
beroepen. Een lekker veelzijdig thema! We zullen veel activiteiten
doen rondom het lezen. De leerkrachten zullen ouders uitnodigen
om te vertellen over hun beroep en wie weet komt er nog wel
een voorlees opa of oma!
Voor de vossenjacht zijn wij nog op zoek naar 'vossen'. Dit zijn
ouders die op 6 oktober, gekleed in een outfit die bij een zelf te
bepalen beroep hoort, verspreid over het plein zitten. Dit zal zijn
op woensdag 6 oktober, van 10:15 tot 12:00. Interesse? Vossen
kunnen zich aanmelden via erma@montessoribilthoven.nl

Alvast een fijn weekend.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg
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