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Introductie
In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de lessen handvaardigheid van de
afgelopen periode, de thema’s van het kosmisch onderwijs uit Da Vinci en het verslag.
Daarnaast ontvangt u de uitslag van de enquête over de vakdocenten.

Handvaardigheid
Het project handvaardigheid van Vincent van Gogh is afgesloten.
Wat zijn er prachtige 3D werkstukken gemaakt! Zonnebloemen
in de onderbouw van papier, bloemen van klei in de
middenbouw en prachtige
aardappeleters in een
modern jasje gemaakt van
hout in de bovenbouw.
Donderdag 24 februari is
de laatste werkdag van
Nanda voordat zij naar
Bonaire vertrekt. We
willen haar namens onze
school heel hartelijk
danken voor alle creatieve
lessen die zij heeft
verzorgd in de afgelopen
twee jaar!

Thema’s Kosmisch onderwijs: Da Vinci
In de onderbouw wordt deze weken volop gewerkt rondom het
thema Dokter over het lichaam, bacteriën en ziek zijn. Er wordt
gespeeld in de doktershoek en verschillende lesjes gegeven over
hoe en wat een dokter doet. De middenbouw is gestart met het
thema ‘boven de grond’, waarbij gekeken wordt naar hoe de
wereld er vanuit de ruimte uitziet en vanaf daar wordt steeds
verder ingezoomd en oefenen de kinderen o.a. op de namen van
de provincies van Nederland. Het vervolg is ‘onder de grond’
waarbij onderzocht wordt wat daar allemaal te zien is en hoe de
kringloop van het water in elkaar zit. In de bovenbouw zijn de
klassen bezig met het bestuderen van de beschaving van de
oude Grieken over o.a. het paard van Troje en de reis van
Odysseus en behandelen mythen. Verder wordt er aandacht
besteed aan de Olympische Spelen. Hoe leuk is dat, terwijl in
Beijing de Winterspelen worden gehouden!

Agenda

Donderdag 17 februari
20:00u Algemene
Ledenvergadering

Donderdag 24 februari
Verslag mee OB, MB, BB
Laatste dag Nanda (HV)

Vrijdag 25 februari
Vrije dag; aansluitend
voorjaarsvakantie t/m 6 maart

Ma 7 t/m vrij 11 maart
Oudergesprekken n.a.v.
verslagen.

Vrijdag 11 maart
Open ochtend nieuwe ouders

Donderdag 24 maart
Juffendag bovenbouw

Vrijdag 25 maart
Lentefeest onderbouw

Vrijdag 1 april
Dansvoorstelling vanuit
dansacademie
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Verslag
Het nieuwe format van het verslag is gereed! Er is hard gewerkt om op zorgvuldige wijze de
ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen. Doordat veel kinderen de afgelopen periode
afwezig zijn geweest en toetsen later moeten inhalen, wordt het verslag later meegegeven dan
gepland. Op donderdag 24 februari ontvangen de kinderen uit groep 1 t/m 7 hun verslag. Kinderen
uit groep 1 die later dit jaar zijn ingestroomd ontvangen hun verslag in juni. Kinderen uit groep 8
ontvangen een onderwijskundig rapport en kind verslag. In het verslag ontvangt u ook een uitdraai
van de Cito resultaten.
Er is een periode van veel quarantaine geweest wat voor het ene kind gunstiger uitpakte dan voor
het andere kind. Binnen het montessori onderwijs weten wij goed dat het draait om de ontwikkeling
en dat kinderen zich ook op een later moment dit jaar verder kunnen ontwikkelen. Ons
onderwijsaanbod stemmen wij op de uitkomsten af en we doen wat nodig is om tot groei te komen.

Uitslag Enquête vakdocenten
De resultaten van de enquête over vakdocenten zijn inmiddels bekend. We hebben 87 reacties
mogen ontvangen. Wij zijn heel erg blij met deze enorme respons! Het laat zien hoe betrokken wij als
ouders zijn bij de school van onze kinderen. Verschillende ouders gaven bovendien aan interesse te
hebben in taken binnen de school. Met hen is persoonlijk contact opgenomen. Hieronder is eerst de
uitslag van de ouder enquête opgenomen en daaronder de uitslag van de team enquête. Daaruit
blijkt dat de voorkeur van de ouders en de voorkeur van de docenten overeenkomt. Het is mooi om
de betrokkenheid en de gedeelde visie op het onderwijs en de kinderen in deze enquête terug te
zien.
Vriendelijke groet namens de MR.

Uitslag ouderenquête
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Uitslag team enquête

Vakdocent muziek
Als school nemen wij de uitslag van de MR enquête ter harte
dat de voorkeur ligt bij een vakdocent muziek en
handvaardigheid. We hebben goed nieuws! Na de
voorjaarsvakantie start Koos van Eijk als vakdocent muziek op
onze school. Koos is een ervaren dirigent/arrangeur
gespecialiseerd in vocal-jazz en pop maar timmert nu vooral
aan de weg als Singer-songwriter. Vanuit het Kunstenhuis
verzorgt hij op diverse scholen muzieklessen. Koos heeft de
afgelopen weken in onze middenbouw groepen geweldige
muzieklessen verzorgd. Wij zijn ontzettend blij dat hij dit voort
kan zetten in alle groepen in ieder geval tot aan de
zomervakantie. In de zomer sluiten wij het vak drama af. We
zullen binnenkort een vacature plaatsen voor de periode na de zomervakantie voor een vakdocent
handvaardigheid en muziek. De vakdocenten dans en gym blijven ingezet worden net zoals nu.

Tijdelijke afsluiting Kees Boeke laantje
Enige tijd geleden is in onze gemeente gestart met het vervangen van het riool. Als school hebben
we contact met de gemeente over de verkeerssituatie. Naar schoolgaande kinderen zullen komende
tijd nog hinder ervaren van werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Vanaf week 8 zal het fietspad
Kees Boekelaan afgesloten zijn. De werkzaamheden gaan 3 weken in beslag nemen en in week 11 zal
het fietspad weer open gaan. Het gehele fietspad wordt afgesloten voor fiets- en wandelverkeer.
Er is een omleidingsroute gemaakt voor de fietsers die zij kunnen volgen om vervolgens weer op de
juiste route te komen. Aangezien er aan beiden kanten een groot gat gegraven gaat worden, kunnen
fietsers niet op dat stuk fietsen. De eerste dagen van week 8 zullen er aan beide kanten
verkeersregelaars ingezet worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg


