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Introductie
In deze nieuwsbrief informatie over onder andere het schoolschaken, Sinterklaas,
kerst, de aanscherpingen vanuit de corona maatregelen en de informatieavond.

Duikelrek
Wat een speelplezier op het nieuwe duikelrek! Dank aan alle
ouders, want dankzij de ouderbijdrage staat dit prachtige
duikelrek er nu.

Team
Net als de leerlingen, willen de leerkrachten van onze school
zich blijven ontwikkelen. Teamleden zijn vol enthousiasme bezig
met verschillende scholingen. Dit schooljaar volgen Sandra en
Anouschka het 2e jaar van de montessori opleiding en zijn Puck
en Iris gestart met de opleiding montessori in het 1e jaar. Beau
is kort geleden gestart met de cursus ‘hoogbegaafdheid in het
montessorionderwijs’ bij de DNKRS. Een praktische en
tegelijkertijd theoretisch onderbouwde cursus die opleidt tot
specialist begaafdheid in het montessorionderwijs. Wij zijn als
school nog op zoek naar versterking van ons team in de
bovenbouw. Wilt u mensen in uw omgeving attenderen op onze
vacature die te vinden is onze website?

Agenda

Zaterdag 13 november
Intocht Sinterklaas Nederland

Vrijdag 19 november
10.30 Dansvoorstelling BB voor
de andere leerlingen
11.45 Dansvoorstelling BB voor
de ouders

Vrijdag 26 november
Freerunclinic voor groep 5 t/m
8

Woensdag 24 november
Schoen zetten alle leerlingen
Algemene informatieavond
20:00u - 21:15u

Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering op school
12:00u leerlingen vrij

Donderdag 23 december
12:00u leerlingen vrij
17:30u Kerstfeest

Vrijdag 24 december
12:00u leerlingen vrij
Kerstvakantie t/m 9 januari
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Aanscherping Corona regels
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de COVID besmettingen in Nederland oplopen. Dit merken wij ook

op school waarbij enkele leerlingen, ouders en een leerkracht afgelopen week besmet blijken te zijn.

Het is fijn dat op dit moment niet een hele groep in quarantaine moet bij een besmetting. Met stip

op nummer 1 staat dat wij als school fysiek onderwijs willen blijven geven binnen de mogelijkheden.

Wel merken we wat voor logistieke uitdaging het is om bij een besmetting van een leerkracht de

vervanging rond te krijgen. Met wat kunst- en vliegwerk is dat deze week gelukt. In geval van nood

ontkomen we er niet aan dat een klas thuis zal moeten blijven. Zoals u zult weten zijn invallers

nauwelijks te vinden. Wij gebruiken vooral ons gezond verstand nu de cijfers oplopen en bekijken per

moment wat haalbaar is van dag tot dag.

Wat doen wij als school?

1. Ventileren in alle ruimtes. Ramen staan de hele dag open. Denkt u eraan een extra vest of

trui mee te geven aan uw kind?

2. Veelvuldig handen wassen. Wij laten kinderen met regelmaat hun handen wassen en zijn

hier als personeel ook alert op bij onszelf.

3. Personeel doet met enige regelmaat een preventieve zelftest en test bij klachten.

4. Tussen volwassenen hanteren wij 1 ½ meter afstand waar mogelijk.

5. Bij afwezigheid van een leerkracht volgen wij het vervangingsprotocol waar

achtereenvolgens de volgende stappen worden gezet:

- invallers benaderen

- leerkrachten die op dat moment niet voor de klas staan maar bijvoorbeeld RT, Hyperion of

coaching geven zullen in geval van nood een aantal keer voor de groep staan.

- een oproep in het team wie extra kan werken

- de groep verdelen zolang groepen nog niet in de eigen bubbel moeten blijven.

- Indien er geen oplossing is, blijft een groep thuis.

Wat verwachten wij van ouders?

1. Ouders zijn zelf verantwoordelijkheid om afstand te houden op het plein bij het halen en

brengen. Het plein blijft wel toegankelijk voor ouders. Op het moment dat er meer

maatregelen nodig zijn, zullen we eenrichtingsverkeer in gaan zetten om via de poort het

schoolplein op te komen en via het hek bij de kleuters eruit te gaan.

2. Positieve tests/besmettingen van een leerling (of ouder) melden ouders bij de directeur via

directeur@montessoribilthoven.nl. Dit is nodig zodat wij het aantal besmettingen kunnen

monitoren en actie kunnen ondernemen waar dit nodig is. Afstemming over het schoolwerk

voor thuis kunnen ouders regelen via de leerkracht. Klassen met 3 of meer positieve

besmettingen tegelijkertijd, zullen in quarantaine moeten om snelle verspreiding te

voorkomen.

3. Indien een kind klachten heeft zoals verkoudheid, verhoging, hoesten etc. blijft een kind

thuis. Wij adviseren dan dat er een test wordt afgenomen. Een kind kan zonder klachten of
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bij een negatieve test weer naar school.

4. We begrijpen dat de meningen soms sterk uiteenlopen. We hopen op begrip dat wij als

school maar één belang hebben en dat is zo lang als mogelijk alles door laten gaan. Uw

begrip helpt daarbij.

Wij hopen hiermee het aantal besmettingen in onze school zo laag mogelijk te houden dat wij het

fysieke onderwijs gewoon door kunnen laten gaan.

Informatieavond
De geplande algemene informatieavond op woensdag 24 november van 20:00u - 21:00u over het
montessorionderwijs, Leader in me en het kosmisch onderwijs met Da Vinci gaat vooralsnog door.
Ook bij het organiseren van deze avond gebruiken wij ons gezond verstand en zijn tegelijkertijd alert.

- Wij vragen u om thuis te blijven bij klachten.
- Er zal niet om QR-code gevraagd worden. Wel vragen wij u, indien u niet gevaccineerd bent,

vooraf een zelftest te doen.
- Bij binnenkomst wordt een mondkapje gedragen, omdat dit een publieke ruimte is. Zodra u

zit kan het mondkapje af.
- De stoelen zetten we zoveel mogelijk op afstand, maar de 1 ½ meter kunnen wij niet

garanderen.
- We hebben ruimte voor maximaal 35 ouders. Er zijn op dit moment 15 aanmeldingen. Er is

dus nog plek! Aanmelden kan nog tot uiterlijk tot 21 november door een mail te sturen
naar directeur@montessoribilthoven.nl.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we indien nodig de informatieavond
verplaatsen naar het voorjaar.

Schoolschaken
De schaakvereniging DBC (De Biltse Combinatie)
organiseert elk jaar het schaakkampioenschap
voor basisscholen in de gemeente De Bilt. Het
toernooi werd afgelopen woensdagmiddag
gehouden in het H.F. Witte Centrum, De Bilt. De
Montessorischool deed mee met drie teams.
Team 1 heeft het kampioenschap gewonnen en
team 2 is tweede geworden, super knap
gedaan!! Trots hebben ze vanmorgen in
polonaise gelopen langs de klassen met hun
wisselbeker voorop. Twee teams mogen
meedoen aan het regionale
schoolschaaktoernooi dat georganiseerd wordt
in het voorjaar van 2022.

Op tijd komen
Nu de dagen weer korter worden, merken we dat de verleiding groter is dat kinderen later binnen

komen, wat onrustig is voor de  groepen. Zou u uw kind willen stimuleren om op tijd te komen?

mailto:directeur@montessoribilthoven.nl
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Sinterklaas 3 december
Eindelijk is het zover! Sinterklaas komt zaterdag 13 november aan in Nederland. Wij hebben als

montessorischool Bilthoven een bijzonder verzoek gekregen van Sinterklaas. Hij heeft gevraagd of hij

op onze school in Bilthoven de aula mag gebruiken voor een prettige overnachtingsplek gedurende

zijn verblijf in Nederland om zijn taken zo goed mogelijk ten uitvoer te kunnen volbrengen.

Om Sinterklaas zich extra thuis te laten voelen op onze prachtige school hebben we jullie hulp nodig.

We willen jullie vragen of er kinderen en ouders zijn die nog wat interieur in bruikleen hebben

gedurende de komende drie weken.

Denk hierbij aan een chique staande kapstok, grote spiegel, prettige sloffen voor sint. Eigen inbreng

wordt ook gewaardeerd! Vanaf maandag 14 november  gaan we voor de Sint de aula inrichten tot

een luxe guesthouse. We zoeken voor vrijdagochtend 3 december ouders die gedurende de ochtend

een groepje kinderen wil begeleiden bij het spellencircuit of een van de spellen wil begeleiden bij de

onderbouw en middenbouwgroepen. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind. Wij hebben heel

veel zin in een gezellige ochtend met spel en speelplezier.

Kerst 23 december
We gaan proberen om een fijne kerstviering te organiseren binnen de mogelijkheden! Het script voor
het toneelstuk door de leerkrachten ligt klaar. Wij realiseren ons tegelijkertijd ook dat het oefenen
met een voltallig team op dichte afstand niet verstandig is. We hebben daarom besloten het
toneelstuk door te schuiven naar volgend jaar en ons nu te richten op alternatieven wat wel mogelijk
is met een mooie alternatieve kerstviering en diner in de eigen klas. Vooralsnog denken we dat de
borrel op het plein voor ouders met glühwein tijdens het kerstdiner van de kinderen wel mogelijk zou
moeten zijn.

De kinderen maken dit jaar thuis voor een ander een heerlijk kerstdiner klaar. Op vooraf ingevulde
lootjes staat precies wat de kinderen lekker vinden om te eten en te drinken. De lootjes worden in de
onderbouw en middenbouw thuis ingevuld. De bovenbouw doet dat zelf op school en dan kunnen
op donderdag 16 december de lootjes worden getrokken. Verdere informatie voor hierover volgt
nog, met een instructiefilmpje, via Parro in de week van 16 december.

Met vriendelijke groet,

namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg


