Nieuwsbrief
#10, woensdag 15 december 2021

Introductie
In deze nieuwsbrief leest u meer over de noodopvang, de kerstviering, een
terugblik op het afgelopen jaar en vooruitblik naar alle mooie plannen voor 2022!

Verlenging kerstvakantie
De afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid geweest over de
verlenging van de kerstvakantie: scholen blijven open en nu dan
toch echt dicht. Onhandig voor alle partijen, als je als ouder nu
met je handen in het haar zit hoe je je werk moet doen met de
kinderen erbij. Ook leerkrachten willen niets liever dan fysiek
onderwijs geven en zelf heb ik ook zo mijn frustraties dat
scholen nu weer dicht moeten. De meest blije partij is toch wel
de groep met kinderen die een weekje extra vrij zijn. We zullen
de knop moeten omzetten, zorgen voor een goede afsluiting
deze week. Er is geen online onderwijs, maar we zorgen wel dat
we vrijdag vrijblijvend werk voor de kinderen meegeven om
zelfstandig aan de slag te gaan. We zien de kinderen graag weer
op 10 januari fysiek op school!

Kerstviering
Hoe fijn dat we in de vorige nieuwsbrief al een plan B hebben
gecommuniceerd en in de versnelling a la Max Verstappen toch
een geweldige kerst High Tea hebben geregeld voor aanstaande
donderdagmiddag! Alles wordt geheel door onze kerstcommissie
verzorgd. Wat een toppers! Denken jullie nog aan de feestelijke
kleding? Vrijdag 17 dec hebben we gewone schooltijden. We zijn
blij dat we op deze manier een mooi moment hebben om de
kerstvakantie in te gaan.

Agenda
Donderdag 16 december
Gewone schooltijden
Kerst High Tea
Vrijdag 17 december
Gewone schooltijden
Start kerstvakantie t/m 9-1
17:00u uiterlijk opgeven
noodopvang
Ma 20 ™ 24 december
Noodopvang cruciale
beroepen en kwetsbare
kinderen
Ma 24 t/m 4 februari
Cito M toetsen groep 3 t/m 8
Donderdag 3 februari
Informatiemiddag onderbouw
Vrijdag 4 februari
Studiedag; the Leader in Me
Leerlingen vrij
Vrijdag 18 februari
Verslag mee
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Noodopvang
Voor ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen is er noodopvang beschikbaar
onder schooltijd. En natuurlijk zullen wij dat verzorgen. Noodopvang is bedoeld als het echt niet
anders geregeld kan worden. Vervroegde sluiting zet niet zoveel zoden aan de dijk bij te veel
kinderen bij de noodopvang. Opgeven kan door een mail te sturen naar
directeur@montessoribilthoven.nl; uiterlijk voor vrijdag 17 december 17:00u. Vermeld de naam van
uw kind, de groep en de gewenste dag(en). We zorgen dat de kinderen per bouw bij elkaar geplaatst
worden met een bekend gezicht voor hen van één van de leerkrachten uit de betreffende bouw. Let:
aanvragen voor noodopvang bij de BSO moet u zelf afstemmen met de BSO.

Aanpassen planning
Door de eerdere schoolsluiting hebben wij onze planning enigszins moeten aanpassen zodat we na
de vakantie fris en fruitig het lesprogramma met de spellingscategrorieen, taal- en rekenlesjes
aanbieden wat eigenlijk voor de vakantie zou gebeuren. Dat betekent ook dat de Cito M toetsen en
het verslag een week opschuiven. De nieuwe data vindt u op de 1e pagina in deze nieuwsbrief.

Vacature opgevuld
Goed nieuws over de vacature in de bovenbouwgroep Esdoorn! De vacature wordt vanaf 1 februari
2022 ingevuld. De ouders vanuit Esdoorn zijn geïnformeerd. Over de exacte invulling is nog even
geduld nodig tot na de kerstvakantie, omdat deze afspraken gemaakt zijn met de sollicitant.
Wij zijn daarom ontzettend blij dat het ons gelukt is om een goede leerkracht binnen te halen!

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022
Het einde van het jaar is voor ons ook een mooi moment om terug te blikken op afgelopen jaar en
vooruit te kijken naar volgende jaar.
2021 was een jaar waarin:
- We ons 100 jarig bestaan groots hebben kunnen vieren met onder andere een ridderfeest op
het plein.
- De bovenbouw een mooi alternatief kamp heeft gehad.
- We fijne nieuwe leerkrachten hebben kunnen verwelkomen, een actieve conciërge en een
nieuwe directeur.
- Er met hulp van ouders een prachtig kleuterplein is gecreëerd.
- Het duikelrek na lang wachten geplaatst is!
- Ons online aanbod is vergroot met Yurls.
- We weer aardig op de proef zijn gesteld als team met 5 klassen in quarantaine.
- De bovenbouw het schaaktoernooi van Bilthoven heeft gewonnen!
- We een prachtige nieuwe methode Da Vinci hebben aangeschaft waar gewerkt is rondom
interessante thema’s zoals Egypte.
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2022 wordt een jaar waarin:
- We een upgrade krijgen van het meubilair in gangen van de onderbouw, middenbouw,
bovenbouw en de oude teamkamer omgetoverd zal worden tot werkplekken voor kinderen
en leerkrachten.
- We leerzame teamscholing gaan volgen over montessori onderwijs en the Leader in Me.
- We een verdubbeling krijgen van het aantal Chromebooks ter ondersteuning van ons
onderwijs.
- De jongenstoiletten in de middenbouw vervangen zullen worden, nieuwe droogloopmatten
met schoollogo en schoonlooproosters geplaatst worden.
- Leuke schoolreisjes en schoolkamp georganiseerd zullen worden en wederom een borrel op
het plein met ouders bij de start van het nieuwe schooljaar.
- Het dak vervangen zal worden.
- Er een methode voor verkeer uitgezocht gaat worden en de Veilig Leren Lezen methode in
groep 3 vervangen zal worden.
- Er een nieuwe vorm voor het verslag gaat komen om de ontwikkeling van ieder kind goed in
beeld te brengen.
- We met veel plezier en liefde zullen lesgeven aan jullie kinderen vanuit de montessori visie.

Kortom; met een voldaan gevoel blikken we
terug op het afgelopen jaar en verheugen ons
daarnaast om met alle nieuwe plannen aan de
slag te gaan! Vanaf deze plek wens ik iedereen
fijne feestdagen, een prachtige jaarwisseling en
natuurlijk ook een gezond 2022!

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

