Nieuwsbrief
#12, donderdag 20 januari 2022

Introductie
We zijn het jaar 2022 goed, enthousiast en gemotiveerd begonnen! In deze nieuwsbrief
leest u meer over de nieuwe bovenbouw leerkracht, het ICT onderwijs en Hyperion
voor de meer-en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast vindt u informatie over de
enquête van de MR over de vakdocenten met een paar korte vragen voor input vanuit
ouders.

Voorstellen nieuwe leerkracht bovenbouw
Graag stellen wij de nieuwe leerkracht van Esdoorn voor. Vanaf
31 januari start Angela van den Hoogen als leerkracht in Esdoorn
op de maandag en dinsdag. Op de woensdag heeft zij ambulante
taken. Angela is 34 jaar en woont in Den Dolder.
Ik heb de pabo gedaan aan de HU. Na wat jaren werkervaring
opgedaan te hebben, heb ik de master Ecologische Pedagogiek
aan de HU gevolgd. Momenteel ben ik gestart met de opleiding
voor Montessorileerkracht.
Van 2009 t/m 2021 werkte ik op de Theresiaschool in Bilthoven.
In 2021 heb ik de overstap gemaakt naar de Julianaschool. Mijn
speerpunten zijn vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en
creativiteit. Mijn hobby’s zijn lekker met de kinderen er op uit
trekken, naar buiten en avonturen beleven. Ik heb ontzettend
veel zin in deze nieuwe uitdaging. Heerlijk om zelf weer in de
studieboeken te
duiken om meer
te weten te
komen over deze
fantastische kijk
op kinderen en
hun ontwikkeling.
Geweldig dat ik
dit mag
meemaken en
hier bij mag
horen!
Mijn motto: “Als
je het kan
bedenken, kan je het maken.”

Agenda
Vrijdag 28 januari
Voorleesontbijt onderbouw
Ma 24 t/m 4 februari
Cito M toetsen groep 3 t/m 8
Donderdag 3 februari
Informatiemiddag onderbouw
nieuwe ouders
Vrijdag 4 februari
Studiedag; the Leader in Me
Leerlingen vrij!
Donderdag 17 februari
20:00u Algemene
Ledenvergadering
Vrijdag 18 februari
Verslag mee OB, MB, BB
Vrijdag 25 februari
Vrije dag; aansluitend
voorjaarsvakantie t/m 6 maart

Nieuwsbrief
Hyperion/ hoogbegaafdheid
Afgelopen jaar hebben wij een mooie slag gemaakt op onze school in de ontwikkeling van het
onderwijs voor meer-en hoogbegaafde leerlingen. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen deelnemen aan
Hyperion, een groep gelijkgestemden die uitdagingen aangaan, samenwerken, probleemoplossend
bezig zijn en leren fouten te maken.
Deze week hebben de kinderen de opdracht gekregen
om één pringle zo te verpakken dat hij opgestuurd kan
worden per post. Ze kregen per groepje 2 postzegels.
Volgende week zijn we benieuwd welke chips heel zijn
aangekomen. Omdat we als school ons graag willen
doorontwikkelen op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid, is dit schooljaar de
onderbouwleerkracht Beau gestart met de opleiding
hoogbegaafdheid voor het jonge kind vanuit de DNKRS.
De DNKRS is een partner op het gebied van
hoogbegaafdheid en helpt scholen het onderwijs
inspirerend te maken voor hoogbegaafde kinderen,
passend bij de werkwijze van de school. Ze werken
samen met scholen met een visie op het gebied van
vernieuwend onderwijs zoals het Montessori
onderwijs.

Sering: Ondersteuning RT en leesbegeleiding
De afgelopen tijd is het een uitdaging geweest om de bezetting van de klassen rond te krijgen. Op het
moment dat er geen vervanger is, proberen we het onderwijs toch fysiek door te laten gaan en geen
groep thuis te laten. De afgelopen maanden zijn de RT en leesbegeleiding met regelmaat komen te
vervallen i.v.m. de corona perikelen. Als u zich afvraagt waarom uw kind geen leesbegeleiding of
andere ondersteuning heeft gehad, is dat de oorzaak. Wij zijn blij dat na de kerstvakantie het wel
gelukt is dit weer op te pakken!

Muziek middenbouw
Vorige week is de middenbouw gestart met muzieklessen van meester Koos. Dit is georganiseerd
vanuit het Kunstenhuis in Bilthoven. In totaal krijgt de middenbouw tien muzieklessen op de
woensdagochtend. De bovenbouw heeft vanuit het Kunstenhuis begin dit jaar tien lessen dans gehad
wat de gemeente subsidieert. De onderbouw zal vanaf februari vanuit het Kunstenhuis het project
Clip & Klaar volgen. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. Tijdens de muzieklessen in de
middenbouw leren de kinderen leuke liedjes en spelen op diverse muziekinstrumenten. De
middenbouw is gestart met het Skeletten lied waarbij ze boomwhackers mochten gebruiken. Hier zie
je een kort filmpje van de eerste les. De kinderen zijn heel enthousiast!

Vooraankondiging ALV
Graag nodigt het bestuur alle ouders uit voor de Algemene Ledenvergadering van 17 februari om
20:00u. Dit zal online plaatsvinden. De agenda en de stukken hiervoor ontvangt u binnenkort.
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Vakdocenten
Onze vakdocent handvaardigheid is verliefd geworden op Bonaire en gaat na de voorjaarsvakantie
naar dit prachtige eiland. De fijne mensen, prettige temperatuur, fantastische duikplekken en natuur
zorgt ervoor dat ze daar langer wil vertoeven. Dat betekent dat ze haar baan opzegt. Ze gaat de
leerlingen en collega's enorm missen, maar heeft super veel zin in het avontuur op Bonaire.
Fantastisch voor Nanda, maar een enorm gemis voor onze school!De vrijwillige ouderbijdrage wordt
gebruikt voor de aanschaf van montessorimaterialen, activiteiten zoals het schoolkamp en excursies,
en het formeren van kleinere klassen dan gemiddeld. Het grootste deel van de ouderbijdrage gaat
echter naar de inzet van vakdocenten. De visie van ouders op de inzet van vakdocenten is dus van
grote waarde. Nu er een vacature vrijkomt, willen wij deze kans aangrijpen om te evalueren aan
welke vakken behoefte is, en wat het meeste
toegevoegde waarde biedt op het onderwijs. Het gaat om
de inzet van maximaal twee vakdocenten, naast de
vakdocenten gym (groep 3 t/m 8) en dans (groep 1 en 2).
Deze vakken worden gezien als basisvak om te voldoen
aan het vereiste van voldoende beweging vanuit de
overheid. Het invullen van onderstaande vragenlijst kost
een paar minuten van uw tijd en is via een aparte link
naar ouders gestuurd.

Ouders Lokaal
Stichting Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders die zich vrijwillig inzetten om
ouders/opvoeders binnen de gemeente de Bilt te inspireren en informeel te ondersteunen rondom
opvoeding en gezinsbalans. Hierbij ontvangt u informatie vanuit Ouders Lokaal met diverse
informatieavonden
03-02-2022 De Cirkel van invloed
22-02-2022 Herken de Emoties van je Kind
Mama Lokaal activiteiten en Praat Lokaal ASS activiteiten

ICT onderwijs
Voor alle groepen hebben we een Chromebook verdubbeling
kunnen realiseren! Iedere midden- en bovenbouw groep heeft
nu de beschikking over 10 chromebooks. De onderbouw heeft
er 4 per groep. Naast pluspunt, oefenweb en duolingo kunnen
kinderen ook op de leeromgeving van DaVinci. Hier kunnen ze
de lessen nog een keer bekijken en de quiz maken. De
kinderen maken gebruik van docs om bijvoorbeeld taalwerkjes
uit te werken, ze bouwen websites met sites voor het
themawerkstuk en voeren opdrachten uit op de classroom.
Wat een verrijking van ons montessorionderwijs!

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

