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Introductie
In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de nieuwe onderwijsassistent in de
middenbouw en de versoepelingen na de vakantie. In de agenda vindt u alvast de data
en tijden voor de drama voorstellingen van alle groepen voor ouders. Meer informatie
volgt later.

Team
Nanda heeft vandaag afscheid genomen. Gisteren van ouders en
vandaag van de kinderen en het team. We wensen haar veel
plezier op Bonaire! De periode na de zomer voor Nanda is niet
helemaal duidelijk. Dus, misschien wel tot een ‘tot ziens!’ De
leerkrachten zullen in de eigen klas totdat wij een nieuwe
vakdocent hebben meer handvaardigheid in de eigen klas geven.
Door haar vertrek hebben wij een aantal wijzigingen in de
formatie. Puck zal op de maandag voor Iep staan. Bob is er
dinsdag t/m vrijdag. Jaap Kruger neemt de taken als
onderwijsondersteuner over voor de middenbouw groepen.
Hieronder stelt hij zich voor:
‘Ik ben Jaap Kruger, woon in De Bilt. Ik heb een ruime ervaring in
het basisonderwijs. Werken met kinderen is mijn passie. Dat ben
ik na 45 jaar nog steeds niet zat. Ik werk als vakleerkracht natuur
op een basisschool in Maarn en daarnaast ben ik invalleerkracht.
Na de voorjaarsvakantie ga ik met veel plezier kinderen in de
middenbouw begeleiden die extra ondersteuning nodig hebben.

Agenda
Vrijdag 25 februari
Voorjaarsvakantie t/m 6 maart

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

Donderdag 10 maart
Gastles geoloog middenbouw

Vrijdag 11 maart
Open ochtend nieuwe ouders

Donderdag 24 maart
Juffendag bovenbouw

Vrijdag 25 maart
Lentefeest onderbouw

Vrijdag 1 april
Dansvoorstelling dansacademie

Dinsdag 5 april
Voorstelling drama onderbouw
ouders. 14:00u Berk 14:15u
Magnolia 14:30u Den

Dinsdag 12 april
Voorstelling drama middenbouw
voor ouders 14:00u Palm, 14:15u
Kastanje, 14:30u Iep

Dinsdag 19 april
Voorstelling drama bovenbouw voor
ouders. 14:00u Plataan, 14:15u
Esdoorn, 14:30u Acacia
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Flinke versoepelingen
Na de voorjaarsvakantie zijn er veel versoepelingen heeft het kabinet besloten.

- (Hulp)ouders zijn weer toegestaan in de school in de bieb, met het luizenpluizen, bij
activiteiten en voorstellingen. Oudergesprekken kunnen fysiek in de school gevoerd worden.

- Bij een positieve test is er 5 dagen quarantaine plicht in plaats van 7 dagen.
- Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor groep 6 t/m 8 en personeel.
- Geen verschillende in- en uitgangen meer voor MB en BB.
- Open ochtenden en informatieavonden mogen weer fysiek in de school georganiseerd

worden.
- Zelftesten worden nog steeds meegegeven in de bovenbouw groepen. Via de leerkracht van

uw kind kunt u ook testen aanvragen voor kinderen in de middenbouw en onderbouw. Dit
kan door een mail te sturen naar de leerkracht.

- Bij ziekte/ quarantaine van een leerkracht blijft de groep thuis indien er geen vervanging
geregeld kan worden.

- Het buiten afscheid nemen in de ochtend van ouders met hun kinderen, houden we nog aan
op de huidige wijze. Na de voorjaarsvakantie gaan we met team evalueren hoe we dit in de
toekomst willen doen.

- In de middagen na schooltijd van 14:45u - 15:15u bent u samen met uw kind van harte
welkom om in de klas van uw kind om een kijkje te nemen, zodat uw kind iets kan laten zien.

- We zullen goed blijven ventileren in alle klassen en zorgen voor een goede hygiëne.

Open ochtend/ inschrijven broertjes en zusjes
De afgelopen maanden hebben wij veel inschrijvingen voor nieuwe leerlingen ontvangen. Het is fijn
te merken dat nieuwe ouders met groot enthousiasme door de school lopen als ze zien hoe ons
onderwijs is vormgegeven.
Op 11 maart is er weer een open ochtend. Wilt u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor
hun kind attenderen op deze open ochtend? We willen graag de kleine klassen behouden, omdat we
zien dat kinderen hierdoor optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat we merken dat we aan het groeien
zijn en niet boven het maximum aantal leerlingen willen uitkomen, hebben we een actueel beeld
nodig van de beschikbare plaatsen. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing. Twijfelt u of
een jonger broertje of zusje is ingeschreven? Stuur dan een mail naar info@montessoribilthoven.nl
t.a.v. onze office manger Karin IJlst. Na de vakantie zal zij deze mail beantwoorden.

Verslag
Vandaag krijgen de kinderen een nieuw vormgegeven verslag mee, waarin u kunt lezen hoe het met
de ontwikkeling van uw kind op school gaat. Dit wordt ingevuld in ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
We hebben schoolbreed gekozen om verschillende ontwikkelgebieden in beeld te brengen. Vaste

kopjes die terugkomen zijn: persoonsontwikkeling, werkhouding, cognitieve ontwikkeling met taal,

rekenen en lezen, kosmisch onderwijs, creatieve en motorische ontwikkeling.

Fijne vakantie! Met vriendelijke groet,

Namens het team van Montessorischool Bilthoven  Lianne van den Essenburg
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