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Welkom
Uw kind zit nu in de bovenbouw van
onze school. Dit boekje is bestemd
voor ouders van kinderen die uit de
middenbouw komen maar bevat ook
informatie voor zogenaamde
‘zij-instromers’, kinderen die van een
andere school komen. Het is bedoeld
om u de eerste periode wegwijs te
maken: het bevat praktische
informatie over de gang van zaken in
de bovenbouw. We hopen dat u en
uw kind zich snel thuis zult voelen.

Schooltijden
● maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.45 uur
● woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur

Ziekmeldingen
Wilt u ziekmeldingen telefonisch doorgeven op 030-2280818 of via Parro,
’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur. Als uw kind op school ziek wordt,
bellen we u op.

Wat neemt uw kind mee naar school?
● de eerste keer: gymkleding en gymschoenen

met lichte zolen in een goede gymtas(geen
plastic zak)

● de eerste keer: schoenen voor in de klas (dit
mogen dezelfde schoenen zijn als waarmee
gegymd wordt)

● de eerste keer: een plantje
● de eerste keer: oortjes/koptelefoon voor

gebruik met een chromebook
● dagelijks: een stevige schooltas
● op woensdag: één portie fruit en één portie drinken
● op overige dagen: één portie fruit, brood, twee porties drinken
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De start van de dag

De leerkrachten zijn om 8.20 uur in de klas.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is?
De kinderen zitten om 8.30 uur met hun
binnenschoenen aan in de klas en beginnen
met stil werken. Alle kinderen hebben een
eigen kapstok. Brood en drinken voor
tussen de middag blijven in de tas. De
schoenen gaan uit en de binnenschoenen
aan, omdat de kinderen in het lokaal veel
op de grond werken.

De leerkracht, de groeter en uw kind
begroeten elkaar bij de deur. Het is niet de
bedoeling dat u met uw kind mee de school
in gaat. Afscheid nemen graag op het plein.
Een korte mededeling kan natuurlijk, maar
een gesprek met de leerkracht is ’s morgens
niet mogelijk. Na schooltijd bent u van harte
welkom, maar het is verstandig daar vooraf
een afspraak voor te maken. Als de kinderen
in de klas zijn, gaan ze direct zelfstandig aan
het werk.

Eten en drinken op school
Rond 10.00 uur eten de kinderen fruit met aansluitend een kleine pauze
waarin ze buiten spelen onder toezicht van enkele leerkrachten. Om 12.00
uur eten ze brood. Op lange dagen spelen de kinderen van 12.15 uur tot
12.45 uur buiten onder toezicht van enkele leerkrachten.
Het eten gebeurt altijd in aanwezigheid van de leerkracht. We willen graag
dat de kinderen op school gezond eten. Wilt u uw kind daarom geen
snoep, koek, of chocolade meegeven? Overleg bij twijfel met de
leerkracht. Voor de verjaardagen hebben wij een traktatiebeleid.

Het eind van de dag
Na schooltijd bent u van harte welkom in de klas. Uw kind
heeft dan de gelegenheid u te laten zien wat hij of zij die
dag gedaan heeft.
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Dagelijkse gang van zaken
Tot 10 uur is het stille werktijd. De kinderen werken zelfstandig en de
leerkracht doet haar rondgang voor individuele lesjes of geeft
groepsinstructies. Na de kleine pauze kunnen de kinderen samenwerken
aan opdrachten. De middag is vaak gevuld met kosmisch onderwijs,
projecten van Natuur en Milieu educatie of creatieve vakken.

Kosmische methode
Wij werken de hele week aan DaVinci. Dit jaar werken we aan 4 thema’s:
Inheemse Amerikanen, Vikingen, Ottomanen en Nieuwe tijd. Wij nodigen
u van harte uit om iets te komen vertellen, uit te leggen of helpen
kinderen te enthousiasmeren als u dat wilt. We sluiten vaak de thema’s af
met een tentoonstelling en/of een voorstelling. Hou Parro in de gaten voor
de data.

Uw contact met de leerkracht
● Korte mededelingen: ’s morgens via Parro.
● Korte gesprekjes zonder afspraak: dagelijks na 15.15, tot 15.15 uur

heeft de leerkracht pauze.
● Langer gesprek: na afspraak met de leerkracht.
● Als uw kind 6 tot 8 weken in de nieuwe groep is nodigen we u uit voor

een welbevinding gesprek.
● U kunt de leerkracht altijd mailen of een gesprek starten via Parro. Alle

leerkrachten van de school zijn per mail bereikbaar:
voornaam@montessoribilthoven.nl
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De vorderingen van uw kind
Twee maal per jaar (februari en juni) krijgt u een schriftelijk verslag over
de vorderingen van uw kind. Naar aanleiding van dat verslag zijn er de
zogenaamde ’10-minutengesprekken’, we nodigen de kinderen hierbij van
harte uit om mee te komen. Voor de leerlingen van groep 8 zijn de data
anders: In november is er een gesprek over de sociaal emotionele
aspecten. In januari/februari krijgen de kinderen hun eindverslag, tevens
eindadvies. Na een gesprek hierover – ouders samen met kind - meldt de
school de leerling middels machtiging aan voor het vervolgonderwijs. De
verplichte eindtoets volgt in april.

Informatie van de school
Heel veel informatie staat op de website.
De website bevat onder meer ook de schoolgids. In de
Parro-app, waar u een inlog voor nodig heeft, vindt u de
informatie met betrekking tot de verschillende data door
het jaar heen. Via Parro houdt de leerkracht u ook op de
hoogte van het wel en wee in de klas. De inschrijving voor
de vaste gespreksrondes vindt ook via Parro plaats. In
september is er een koffie-avond, dit is een ouderavond
waarop de leerkracht(en) van uw kind informatie geeft over
de gang van zaken in de groep.

Huiswerk
Als school hebben we ervoor gekozen om kinderen niet structureel
huiswerk te geven. Wat thuis wel wordt voorbereid zijn de presentaties
voor de groep (een boekbespreking, een pitch en een voordracht);
daarnaast krijgen ze topografie oefenbladen mee die geleerd worden voor
de toets.

Bijzondere lessen
Elke week hebben de kinderen gymles van de
vakleerkracht in de gymzaal van de Van
Dijckschool. Elke week geeft de eigen leerkracht
een tweede gym- of spelles op vrijdag. Ieder kind
krijgt van een vakleerkracht beeldende vorming,
drama en muziek.
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Bijzondere zaken
In de bovenbouw kun je als leerling plaatsnemen in de leerlingenraad of
digital leader worden. In de leerlingenraad zitten zes leerlingen uit de
bovenbouw. Per klas vertegenwoordigen twee kinderen de klas. Alle
kinderen die mee zouden willen denken in een leerlingenraad kunnen zich
hiervoor opgeven op het moment dat er een vacature is. Zij schrijven dan
een motivatiebrief die door de leerlingenraad wordt bekeken en zij maken
de definitieve keuze.

Digital Leaders zijn leerlingen, met veel kennis
en interesse in ICT, die anderen leren hoe onze
middelen te gebruiken en helpen bij problemen.
Zij ondersteunen de leerkrachten door de
kinderen in de onder en middenbouw te leren
omgaan met Chromebooks en het begin van
programmeren met de bee bot en scratch.

Bijzondere activiteiten
Eén van de bijzondere activiteiten is de
‘juffendag’- de dag dat de juffen van de bovenbouw hun verjaardag
vieren. Excursies en activiteiten zoals: de kinderboekenweek, sinterklaas,
kerst, de voorleeswedstrijd, de boekenmarkt, de poëziewedstrijd, het
schaaktoernooi, het praktisch verkeersexamen.

Bovenbouw kamp
De hele bovenbouw gaat ieder jaar op kamp naar een zorgvuldig
uitgekozen locatie in het voorjaar. Dit schooljaar gaan we 5 dagen naar
Terschelling. De leiding bestaat uit leerkrachten en ouders.
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Contact- en hulpouders
De school zou niet kunnen draaien zonder de hulp van ouders, van u!
Iedere groep heeft twee contactouders. We willen u vragen deel te nemen
aan de ouderapp-groep van de desbetreffende klas. Ouders helpen bij
grote festiviteiten zoals sinterklaas en kerst, regelen uitstapjes,
organiseren hulp bij incidentele activiteiten, helpen met het onderhouden
van de tuin en meer.

Luizen
Elke groep heeft ouders die de kinderen regelmatig controleren op
hoofdluis. Dat gebeurt steeds na elke vakantie. Als we bij uw kind luizen
vinden, nemen we contact met u op. Controleer zelf ook regelmatig.

Naschoolse opvang
Onze school heeft naschoolse opvang op het terrein van de school. De
opvang wordt verzorgd door medewerkers van Humankind. Voor
informatie ga naar de website van het Boshonk.
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