Nieuwsbrief
#15, donderdag 24 maart 2022

Introductie
Het is lente! Het mooie weer en het feit dat activiteiten weer georganiseerd worden
hebben een positieve weerslag in de school. In deze nieuwsbrief ontvangt u onder
andere informatie over de inzamelingsactie van 23 maart, de schoolfotograaf, de
verschillende activiteiten die op de planning staan en de drama voorstellingen die
opgevoerd worden voor ouders.
Agenda

Lied Wij Staan Hier Sterk voor vrede
Wat mooi om te zien hoe muziek kan verbinden. Schoolbreed
hebben wij vorige week woensdag zingend over vrede laten
horen hoe erg wij de oorlog vinden. De hele situatie houdt veel
leerlingen bezig omdat kinderen niet in oorlog en angst horen op
te groeien; waar ook ter wereld. Op het plein hebben wij onder
muzikale begeleiding op de piano van onze vakdocent voor
muziek het lied ‘Wij Staan Hier Sterk’ gezongen voor ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Met deze actie
hebben wij €3155,- opgehaald wat wij als school deze week
overmaken naar Giro 555. Heel veel dank voor jullie steun!
Doordat de oorlog zo dichtbij is, zijn er ook vluchtelingen
kinderen die naar Bilthoven zijn gekomen. Samen met gemeente
en scholen zijn wij een plan aan het maken voor een
gezamenlijke locatie voor het onderwijs. Totdat dit plan
uitgevoerd kan worden, zullen er een aantal kinderen op
sommige scholen meedraaien. Ook op onze school.

Donderdag 24 maart
Juffendag bovenbouw
Vrijdag 25 maart
Lentefeest onderbouw
Vrijdag 1 april
Dansvoorstelling dansacademie voor
kinderen
Dinsdag 5 april
Voorstelling drama onderbouw
ouders.
Dinsdag 12 april
Voorstelling drama middenbouw
voor ouders
Woensdag 13 april
Paasviering op school
Donderdag 14 april
Studiedag; leerlingen vrij
Vrijdag 15 april en ma 18 april
Goede vrijdag en 2e paasdag
Dinsdag 19 april
Voorstelling drama bovenbouw voor
ouders.
Woe 20 en do 21 april
Iep Eindtoets groep 8
Za 23 april t/m zo 8 mei
Mei vakantie
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Drama voorstellingen
In de maand april staan de drama voorstellingen voor alle bouwen gepland. Om de beurt laten de
verschillende groepen aan de ouders zien wat ze tijdens de drama lessen hebben geleerd. Ouders uit
de bouw zijn welkom om bij alle drie de klassen te komen kijken. De voorstelling is in de aula. Buiten
zal het, vooral in de onderbouw en middenbouw, moeilijk te verstaan of te zien zijn bij een te groot
publiek dus daarom is gekozen de voorstelling op te voeren in de aula. In verband met de ruimte in
de aula kan per leerling niet meer dan 1 ouder of verzorger komen kijken.
Onderbouw dinsdag 5 april 14:00u - 14:45u (Berk, Magnolia, Den)
De kinderen gaan op avontuur langs de vier seizoenen. Wat hoort er bij welk seizoen? Bij
elke groep helpen twee kinderen uit de bovenbouw mee. Ze vliegen als vogels, ze waaien
mee met de herfstwind, ze zwemmen in de zee. Elke groep maakt zijn eigen avontuur mee!
Middenbouw dinsdag 12 april van 14:00u - 14:45u (Palm, Kastanje, Iep)
De kinderen gaan op reis. De kinderen van Iep gaan op reis door de ruimte, naar de maan
om een vlag te planten, maar dan lukt het de astronauten niet om terug te keren naar de
aarde. Ze komen op allemaal vreemde planeten terecht met buitenaardse wezens. Komen
ze ooit weer terug op aarde?
De kinderen van Kastanje gaan op reis door de tijd, drie meiden moeten de zolder opruimen,
maar vinden dan een echte tijdmachine, ze zijn heel nieuwsgierig, ze gaan naar allerlei
tijden, maar moeten goed oppassen, want wat gebeurt er als je gezien wordt?
De kinderen van Palm gaan op reis rond de wereld, ze gaan met de jeep op safari, door de
woestijn, langs de romantische stad Parijs om te eindigen in China, op de Chinese muur. Ze
maken een spannend avontuur mee met wilde dieren, stoere cowboys, boze Franse
schilders en een echte Chinese draak!
Bovenbouw dinsdag 19 april van 14:00u - 14:45u (Plataan, Esdoorn, Acacia)
We kijken naar het televisieprogramma “welkom bij de…” en worden
meegenomen terug in de tijd. Bijzondere gasten komen langs in de talkshow en vertellen
over de tijd waarin zij leefden. Plataan speelt een verhaal van Welkom bij de Romeinen. We zien het
verhaal van Julius Caesar en Cleopatra, echte gladiatoren wedstrijden en hoe de senatoren een einde
maakten aan Julius Caesar.
Esdoorn speelt het verhaal Welkom bij de Trojaanse Oorlog. Een oorlog die maar liefst 10
jaar heeft geduurd. We zien de Griekse goden die een spelletje spelen met de stervelingen.
Een strijd om de prachtige Helena. Een oorlog die eindigde met het Trojaanse paard.
Acacia speelt het verhaal Welkom bij de Odyssee. We zien hoe Odysseus met zijn mannen
een tocht over de onstuimige zee maakt, om terug te keren naar huis na de oorlog. Maar
Poseidon de God van de zee is uit op wraak en zorgt ervoor dat die tocht 10 lange jaren
duurt. Daarna kan hij eindelijk terugkeren bij zijn vrouw Penelope en zijn zoon Telemachos.
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Kangoeroe wedstrijd
Afgelopen donderdag 17 maart hebben we
meegedaan met de Kangoeroe wedstrijd, dit
jaar kon het op papier en digitaal. Reken en
wiskunde opdrachten die prikkelen en
uitdagen. Nu wachten op uitslag en de
antwoorden!

DaVinci
Wat een mooie methode hebben we voor ons kosmisch onderwijs. In de
verschillende thema’s door de groepen heen werken we aan vogels, gewervelde
dieren, plantkunde, geologie en meer. Prachtig ondersteund door gastlessen van
een imker, een botanicus en een geoloog. Daarnaast gingen de kinderen zelf
braakballen uitpluizen, en werden er grondonderzoeken op de hei gedaan.

Cross Mentoring traject
De afgelopen maanden hebben Pauline Bieringa, directeur Triodos Bank
Nederland en ik met elkaar meegelopen in de werkpraktijk vanuit het cross mentoring programma
van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Onze ervaringen hoe het onderwijs en het
bedrijfsleven kunnen leren van elkaar is heel waardevol geweest! Voor wie het interessant vindt, is
het artikel dat hierover is geschreven door de Nederlandse Vereniging van Banken hier te lezen.
Nu dit programma is afgelopen wil de Triodosbank en Pauline graag mee doen aan het initiatief
Bankvoordeklas door een gastles te verzorgen op onze school!

Voortgangsgesprekken
De afgelopen weken hebben de leerkrachten met alle ouders een gesprek gevoerd over de
ontwikkeling van hun kind. Een belangrijk moment van het jaar om samen af te stemmen waar het
kind staat. In de bovenbouw worden deze gesprekken gevoerd met de leerling erbij, omdat we de
kinderen willen leren verantwoording te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces binnen de
kaders die er zijn.

Activiteiten komende periode
Het is fijn dat er weer activiteiten plaatsvinden naast al het werk dat de kinderen in de klas doen. Er
worden weer schooluitjes georganiseerd, waarover jullie door de eigen leerkracht geïnformeerd
worden. Pasen wordt georganiseerd met een paasontbijt en/of paaseieren zoeken. Op donderdag 9
juni komt de schoolfotograaf jullie kind en de groep mooi op de foto zetten. Meer informatie volgt
later. Wij wensen de kinderen van de onderbouw morgen veel plezier met het lentefeest!

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

