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Introductie
De eerste periode zit er bijna op! Nog een week en dan start de herfstvakantie.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is van start gegaan met als thema
‘Worden wat ik wil’. Deze 1 ½ week zal in alle klassen veel
aandacht worden geschonken aan het lezen! Woensdag hebben
we een mooie aftrap gehad met een vossenjacht.

Vooraankondiging algemene informatieavond
Mijn eerste 1 ½ maand als directeur zit erop. Ik zie een prachtige
school en een montessorionderwijs systeem waardoor kinderen
zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen. Ik ben onder de
indruk van alle potentie die deze school heeft. Over de drie
pijlers van ons onderwijs wil ik graag op woensdag 24 november
een algemene informatieavond houden. De onderwerpen
montessorionderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling met The
leader in me en het kosmisch onderwijs met Da Vinci komen
daarbij aan bod. Daarnaast zal ik op hoofdlijnen mijn eerste
bevindingen en zal ik meer over mijzelf vertellen. Zeker voor
ouders die door corona geen gelegenheid hebben gehad de
school te bekijken een mooi moment om meer te horen over
het onderwijs! De uitnodiging en wijze van aanmelding volgt na
de herfstvakantie.

Agenda

Woensdag 13 oktober
Zwemfestijn groep 7

Vrijdag 15 oktober
Herfstwandeling onderbouw

Za 16 t/m zo 24 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 3 november
Open ochtend nieuwe ouders

Woensdag 24 november
Algemene informatieavond
20:00u - 21:15u over

- Montessorionderwijs
- The leader in Me
- Kosmisch onderwijs:

Da Vinci
- Eerste bevindingen

Vrijdag 1 december
Sinterklaasviering op school
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Vakdocenten uitgelicht: drama
Roos verzorgt sinds september 2020 de dramalessen hier op school en geeft daarnaast dramalessen

op jeugdtheaterscholen en maakt voorstellingen. De afgelopen lessen is zij bezig geweest met het

thema sprookjes om van daaruit te komen tot eigen verhalen en die verhalen om te zetten in scènes.

Met de onderbouw werkt ze vooral vanuit fantasie en neemt ze de kinderen mee in allerlei werelden

en laat de kinderen verschillende rollen

spelen. Met de middenbouw en

bovenbouw wordt de verbinding tussen

fantasie en werkelijkheid gelegd en wordt

geleerd hoe je een scène interessant maakt

voor je publiek.  En verder komt aan bod:

emoties, personages, scènes improviseren,

slapstick, verhalen, presenteren. Het

komende jaar zullen we ook aan de slag

gaan met een korte presentatie voor alle

ouders. Dit zal in maart/april/mei 2022

worden opgevoerd, daar krijgen jullie t.z.t.

bericht over.

Herinnering: Indien u voor een lagere vrijwillige ouderbijdrage in aanmerking komt, dan verzoeken u

vriendelijk om de onderbouwing hiervoor te verstrekken voor 10 oktober 2021 bij Karin Ijlst.

Gesprekken en verslagen
Ouders worden 3x per jaar door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling

van hun kind. In de bovenbouw worden de leerlingen ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig

te zijn. Het 1e moment vindt plaats in okt/ nov, het 2e moment in februari en het 3e moment in juni.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een verslag/ rapportage: begin februari en in juni.

Tip voor de Herfstvakantie: KunstHappen bij het KunstenHuis
Speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar wordt bij het KunstenHuis (Mini) KunstHappen

georganiseerd. Op dinsdag 19 oktober (De Bilt), woensdagochtend 20 oktober (De Bilt en Zeist) en

donderdag 21 oktober (Zeist) zal het KunstenHuis De Bilt-Zeist bruisen van de creatieve activiteiten

voor kids. Kom lekker zingen, dansen, theater spelen en creëren tijdens KunstHappen!

Aan het einde van de dinsdag en donderdag is er nog een speciale muzikale verrassing voor de jonge

deelnemers, het hele gezin is daarbij vanaf 14:00u van harte welkom. Op woensdagochtend 20

oktober is er in zowel De Bilt als Zeist een speciaal programma voor kleuters. Meer informatie en

aanmelden via: https://kunstenhuis.nl/kunsthappen-herfstvakantie/

Met vriendelijke groet,

namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg

https://www.facebook.com/kunstenhuis.debiltzeist/?__cft__%5b0%5d=AZV94W9HJFc-bW_fBqfz15QyqzcDuLRLDpaT5M5RiLvzDl8aTkY339TSkpKp5aPdD4s-GG8W0Umhk9HDX0JSzkat5OHgxXOoBlvL8cR4UyTrqDsDCIFWitktjLmhzC4nUIfDyWs70NcwFFWhD6Cjr93YbrSjr4oBCsbszdMykJCGn53tzAytm6drGIlXeSpHWQY&__tn__=kK-R
https://kunstenhuis.nl/kunsthappen-herfstvakantie/?fbclid=IwAR1DWub60xtHyLP7H0bCTj7oB8kloRASqXxoPqVj86D_qSMfMSc02VvKmWs

