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Introductie
Volgende week woensdag is het zover: het langverwachte duikelrek voor de midden-
en bovenbouw wordt op het plein geplaatst! De verwachting is dat ze hier de hele dag
mee bezig zullen zijn. Wat een extra speelplezier zal er straks zijn!

Open ochtend
Volgende week woensdag 3 november is de open ochtend. Kent
u ouders die op zoek zijn naar een leuke en goede school voor
hun kind? Attendeer hen dan op deze open ochtend!

Uitnodiging informatieavond
Graag nodig ik jullie als ouders uit voor de algemene
informatieavond op woensdag 24 november van 20:00u -
21:00u. De onderwerpen montessorionderwijs, The leader in
me en het kosmisch onderwijs met Da Vinci worden toegelicht.
Daarnaast zal ik op hoofdlijnen mijn eerste bevindingen
vertellen en wat meer over mijzelf. Ik kijk ernaar jullie dan te
zien! Aanmelden kan uiterlijk tot 21 november door een mail te
sturen naar directeur@montessoribilthoven.nl.

Agenda

Woensdag 3 november
8:30u - 10:00u Open ochtend
nieuwe ouders
Plaatsing duikelrek!

Donderdag 4 november
14:15u Voorleeswedstrijd

Zaterdag 13 november
Intocht Sinterklaas Nederland

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

Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering op school

Donderdag 23 december
12:00u leerlingen vrij
17:30u Kersttoneelstuk
18:00u Kerstdiner kinderen
18:30u Glühwein plein ouders
19:00u Afsluiting

Vrijdag 24 december
12:00u leerlingen vrij
Kerstvakantie tot t/m 9 januari
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Sinterklaas
De herfst is begonnen, dus dat betekent ook dat
Sinterklaas weer gaat beginnen. Vanaf 8
november zullen we het sinterklaasjournaal
volgen. De sinterklaasviering op school vindt dit
jaar plaats op vrijdag 3 december. In de
onderbouw en middenbouw zal een sinterklaas
circuit zijn. De bovenbouw kan alle creativiteit
laten zien met de surprises. Het doel is vooral een
gezellige en rustige sinterklaasviering voor
iedereen. Meer informatie volgt later vanuit de
Sint Commissie.

Kerst
Ook de eerste voorbereidingen voor de kerstviering van zijn getroffen. De kerstviering vindt dit jaar
plaats op donderdag 23 december. Vanaf 17:15u kunnen de kinderen binnen lopen om vanaf 17:30u
te kunnen genieten van een kerst toneelstuk opgevoerd door het team met alle kinderen van de
school. Na afloop vindt het kerstdiner plaats in de eigen klas. Vanaf 18:30u zijn de ouders welkom op
het plein voor een glaasje glühwein. Zodra de kinderen om 19:00u/19:15u klaar zijn met het
kerstdiner, mogen de kinderen samen met hun ouders naar huis. Kinderen zijn zowel op donderdag
23 als vrijdag 24 december om 12:00u uit.

Vacature in de MR
Er is weer een plekje vrij in de medezeggenschapsraad voor een enthousiaste ouder! In de MR
buigen drie ouders en twee leerkrachten zich schoolzaken en geven gevraagd en ongevraagd advies
op plannen, besluiten en benoemingen. Ook kaart de MR onderwerpen aan bij het bestuur en de
directeur die ouders en teamleden met ons delen. We vergaderen drie à vier keer per jaar met de
MR, en hebben daarnaast ook twee keer overleg met het bestuur en het toezichthoudend orgaan.
Vergaderingen vinden op school plaats. Door een verhuizing is er een plekje vrijgevallen. Wil je graag
meer betrokken zijn bij het beleid en de besluitvorming op school, ben je constructief kritisch en
denk je graag mee, en ben je (bij voorkeur) de zittingstermijn van drie jaar beschikbaar?
Dan is dit je kans om deel uit te maken van de MR! Mail naar katrijnderonde@gmail.com om vragen
te stellen en je op te geven.
Vriendelijke groet, Katrijn de Ronde. Voorzitter MR

Onze website heeft een update gehad. Neem gerust een kijkje op www.montessoribilthoven.nl

Alvast een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg
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