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Introductie
In deze nieuwsbrief leest u meer over onder andere de drama voorstellingen van de
onderbouw en middenbouw die zijn geweest, het paasontbijt, de regionale
schaakwedstrijd waar onze school aan mee heeft gedaan en de Da Vinci
tentoonstelling.

Pasen
Na al het harde werken in alle klassen in de afgelopen periode,
was het een fijne onderbreking om woensdag mooi gedekte
tafels te zien met gekookte eitjes, croissantjes, krentenbollen en
fruit. Wat een heerlijk en goed verzorgd ontbijt! Een prettige
sfeer om bij alle groepen een kijkje te mogen nemen. De
bovenbouw heeft tijdens het paasontbijt een eiertikwedstrijd
gehouden. Alle kinderen hadden een gekookt ei mee en hebben
een voor een tegen elkaar gestreden. 1 goede tik tegen
andermans ei, of juist wachten en getikt worden, de strategie is
belangrijk! De groepswinnaar gaat de strijd aan met de andere
twee groepen. Dit jaar is Hilde uit Acacia de Eiertik Koningin!

Agenda

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

Ma 9 mei t/m vrij 13 mei
Cito E toetsen bovenbouw

Ma 16 t/m vrij 20 mei
Kamp bovenbouw groep 6, 7, 8

Woensdag 25 mei
Open ochtend nieuwe ouders

Do 26 mei en vrij 27 mei
Hemelvaart

Ma 30 mei t/m vrij 3 juni
Cito E toetsen

Donderdag 9 juni
Schoolfotograaf
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Drama voorstellingen
De afgelopen twee weken hebben we weer ouders in
onze school mogen ontvangen om te komen kijken naar
hetgeen de kinderen hebben geleerd tijdens de
dramalessen. Allereerst de kinderen van de onderbouw
die op avontuur langs de seizoenen gingen als vogels in
de herfst. Een andere groep ging vanuit het
zomerseizoen zwemmen in de zee. Daarna een
voorstelling vanuit de middenbouw, waarbij kinderen
teksten goed uit hun hoofd hadden geleerd. Ze hebben
het publiek meegenomen op hun reis naar de ruimte,
door de tijd met een tijdmachine en rond de wereld met
de jeep op safari.

Regionale kampioenschap schaken

Afgelopen zaterdag deden maar liefst 2 montessori schaakteams
mee met  het regionale kampioenschap schaken nadat beide teams
in de gemeente het schaaktoernooi hadden gewonnen. Het was een
enerverende en gezellige dag waarbij beide teams het fantastisch
gedaan hebben. Team 2 is op de 11e plek geëindigd, en Montessori
team 1 is door naar het NK op 11 juni! Trots op onze Montessori
kinderen!

Kosmisch onderwijs met DaVinci
In de middagen is er in het lesprogramma tijd voor o.a. het kosmisch onderwijs.

Vorige week vrijdag hebben de
bovenbouw kinderen het thema
Grieken en Romeinen afgesloten met
een een presentatie van de thema
werkstukken voor ouders. Wat een
opkomst en wat een mooie
verwerkingen hadden ze gemaakt!
Lapbooks, websites, maquettes,
werkstukken en een interactieve poster
geprogrammeerd met Scratch.
Prachtige afsluiting!
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Ten slotte willen wij graag jullie aandacht vragen voor onze vacature voor een vakdocent
handvaardigheid voor volgend schooljaar. We zijn blij dat we inmiddels weten dat Koos ook volgend
schooljaar muziek kan blijven geven.

We wensen jullie allemaal fijne paasdagen!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg


