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Welkom
Hartelijk welkom op de Montessorischool Bilthoven. Uw kind gaat
binnenkort naar de onderbouw van onze school. Hoe leuk! In dit boekje
vinden jullie praktische informatie over de gang van zaken in de
onderbouw. We hopen dat u en uw kind zich hier snel thuis zullen voelen.
Wij zullen uw kind in ieder geval met een warm onthaal verwelkomen.
Wennen
Als uw kind in de loop van het schooljaar
vier wordt, sturen we jullie een
uitnodiging, ongeveer 6 weken vóór
zijn/haar vierde verjaardag om een
intakegesprek te plannen. Aan het einde
van dit gesprek plannen we ook een
aantal wenmomenten in. Kinderen die in
de zomervakantie vier jaar worden
komen niet meer wennen, maar starten
direct na de vakantie.
Schooltijden
● maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 14.45 uur
● woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur
● vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Ziekmeldingen
Wilt u ziekmeldingen telefonisch doorgeven op 030 2280818, het liefst
’s ochtends tussen 07.45 en 08.15 uur. Ook kunt u via Parro de
desbetreffende leerkracht een berichtje sturen.
Als uw kind op school ziek wordt, bellen we u op. We gebruiken daarvoor
de gegevens die u hebt opgegeven.
Wat neemt uw kind mee naar school?
● de eerste keer: een plantje + potje voor op de tafel van uw kind
(gelieve geen cactussen)
● de eerste keer: stevige gymschoenen voor in de klas
● de eerste keer: een set reservekleding in een plastic tas passend bij
het seizoen (dit gaat in de luizenzak, deze krijgt uw kind van school)
● dagelijks: een stevige schooltas
● op korte dagen: één portie fruit en één portie drinken
● op lange dagen: één portie fruit, lunch en twee porties drinken
Het is fijn voor het kind en voor ons wanneer de spullen zijn voorzien van
naam.
De spullen gaan met regelmaat mee terug naar huis op de laatste dag
voor de vakantie, zodat eventueel bijvoorbeeld een nieuwe plantje
gekocht kan worden.
Speelgoed (ook knuffels) graag thuis laten en dus niet mee naar school.
Helaas blijkt uit ervaring dat spullen kwijtraken, kapot gaan of per ongeluk
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met de verkeerde meegaan. Dit willen wij graag voorkomen, dus
nogmaals speelgoed graag thuis laten.
De start van de dag
Vanaf 8.20 uur is uw kind welkom. Wanneer wij de dag met buitenspelen
starten, mag uw kind zijn rugzak ophangen aan de kapstok en begroet het
kind de leerkracht bij binnenkomst die buiten op het kleuterplein staat. We
vragen jullie om afscheid te nemen op het schoolplein. Tip: hou het kort.
Wanneer we de dag starten in de klas, begroeten de leerkracht en uw kind
elkaar bij de kleuteringang. Het is niet de bedoeling dat u met uw kind
mee de school binnengaat. De kinderen kunnen dit heel goed zelf en de
leerkrachten zijn er om te helpen. Daarnaast is de kleuterhal niet groot
genoeg om kinderen en ouders binnen te laten. Graag kort afscheid
nemen van uw kind en uw kind zelfstandig naar binnen laten lopen.
We beginnen de schooldag om 8.30 uur dus wilt u ervoor zorgen dat uw
kind op tijd is?
Alle kinderen hebben een eigen kapstokhaak. De jas gaat in de luizenzak.
Het eten en drinken blijft in de tas.
De buitenschoenen gaan uit en worden netjes onder de kapstok gezet en
de binnenschoenen gaan aan.
‘s Ochtends is een korte mededeling doorgeven altijd mogelijk, maar een
gesprek met de leerkracht is op dat moment niet mogelijk. Na schooltijd,
vanaf 15.15 uur bent u van harte welkom.
Eenmaal in de klas verzorgen de kinderen hun plantje, brengen het van
hun tafel naar de vensterbank en ruimen het kleedje op. Afhankelijk van
het dagprogramma kiezen ze daarna
een werkje of gaan ze in de kring zitten.
Het dagprogramma is zichtbaar voor de
kinderen dankzij de dagritmekaarten die
wij dagelijks ophangen. Zo weten de
kinderen wat we gaan doen gedurende
de dag.
Eten en drinken op school
Vanaf 9.00 uur mogen de kinderen zelf kiezen wanneer zij hun fruit
opeten. Om 11.30 uur eten we gezamenlijk de lunch in de klas en wordt
er voorgelezen.
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.
Op lange dagen spelen de kinderen van 12.15 uur tot 12.45 uur buiten
onder leiding van de leerkrachten. De andere leerkrachten hebben dan
lunchpauze.
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Toiletbezoek
In de klas zijn twee toilet-eenden, een voor jongens en een voor meisjes.
De kinderen mogen ongevraagd naar het toilet. Ze kijken of de eend
beschikbaar is, zo niet dan wachten ze daarop. Heeft een kind een
ongelukje, dan kan het kind zijn eigen reserve kleding aantrekken.
De eigen kleding van het kind gaat in een plastic tas mee naar huis. Wilt u
eventueel de geleende schoolkleding weer schoon mee teruggeven?
Belangrijk: kinderen die naar school gaan moeten zindelijk zijn en zelf hun
billen kunnen afvegen. Leerkrachten doen dit niet!
Montessori en DaVinci thema’s
Binnen ons Montessorionderwijs staan de materialen en “leer mij het zelf
te doen” voorop. Maar daarnaast werken we ook met DaVinci, een
kosmische leermethode. We werken met een tweejarige cyclus waarbij
diverse thema’s elkaar afwisselen, ervan uitgaand dat een kleuter twee
jaar in de onderbouw zit. Zo komen ieder jaar de seizoenen uitgebreid aan
bod, maar bijvoorbeeld ook Sinterklaas, Kerst, vormen en figuren, kunst,
bloemen, dieren en mijn lichaam. Het montessorimateriaal speelt een
grote rol in ons onderwijs en de thema’s zijn hierop een mooie aanvulling.
Zo tellen we bijvoorbeeld in de lente met kuikentjes bij de rekenstokken
en in december met pepernoten. Er is veel ruimte voor zelfontplooiing en
bewustwording van het proces. Het eindresultaat is niet het grootste doel
op zich. De intrinsieke motivatie die bij ieder kind aanwezig is om zich te
ontwikkelen, en om op meerdere vlakken de zelfstandigheid te veroveren.
Het doel dat kinderen zichzelf ontwikkelen tot
zelfstandige personen, verantwoordelijk zijn voor
hun eigen handelen en zich kritisch opstellen in hun
leefomgeving en daarvoor ook de
verantwoordelijkheid nemen. De leerkrachten
stimuleren de kleuters in hun eigen ontwikkeling en
wij hebben hierin een begeleidende, sturende rol.
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het
individu is wat wij stimuleren.
Bijzondere lessen
Elke maandag hebben de kinderen dansles van Marjolein. Op dinsdag
krijgen de kinderen gym van de eigen leerkracht. Dansen en gymmen
doen de kinderen in hun ondergoed. Zorg ervoor dat uw kind op deze
dagen een hemd/t-shirt met korte mouwen draagt. Ze dragen hierbij
dezelfde gymschoenen als in het klaslokaal. Het is zeer wenselijk als de
kinderen zich zelfstandig kunnen aan -en uitkleden. Oefen dit thuis ook.
Op woensdag hebben de kinderen om de week drama of muziek onder
begeleiding van Roos of Koos. Op donderdag heeft de helft van de groep
handvaardigheid van Amelie. Op vrijdag kijken we met de gehele
onderbouw naar Schooltv, passend bij het thema dat speelt. We kijken
bijvoorbeeld het Zandkasteel, Koekeloere en Huisje, boompje, beestje.
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Het eind van de dag
Aan het eind van de schooldag ruimen de kinderen eigen werk op en
helpen wij elkaar bij het opruimen. Verf en lijm kwasten worden
afgewassen, de kleedjes op de grond worden opgeruimd of netjes
achtergelaten zodat er de volgende dag mee verder gewerkt kan worden,
de tafels worden schoongemaakt, de kinderen leggen hun kleedje op tafel
en zetten hun plantje op het kleedje en als laatste zetten de kinderen hun
stoel op tafel. Zo dragen wij met elkaar zorg voor de omgeving, de klas.
De binnenschoenen gaan uit, worden op de kapstok gezet en de
buitenschoenen gaan aan, net als de jas en ze pakken hun tas. Kinderen
die naar de BSO (Boshuis) gaan houden hun binnenschoenen aan.
Gezamenlijk sluiten wij de dag af in de kring.
Bij het ophalen zeggen de leerkrachten de leerlingen elkaar eerst gedag,
daarna loopt het kind naar de ouders. Het is fijn wanneer ouders zichtbaar
staan voor de leerkrachten, buiten voor de erker is dan fijn.
Als uw kind naar de naschoolse opvang gaat, brengen we het naar de
betrokken leidsters. Wilt u vooraf aan ons doorgeven wanneer uw kind
niet door uzelf maar door anderen (bijv. opa/oma/oom/tante) wordt
opgehaald?
Na schooltijd bent u van harte welkom in de klas. Uw kind heeft dan de
gelegenheid u te laten zien wat het die dag gedaan heeft. Voor een langer
gesprek met de leerkracht kunt u een afspraak maken.
Uw contact met de leerkracht
Korte mededelingen: ’s ochtends bij de leerkracht.
Korte gesprekjes/mededelingen zonder afspraak: dagelijks na schooltijd.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een wat langer
gesprek na 13:00 uur op woensdag en vrijdag en de maandag, dinsdag en
donderdag na 15:15 uur.
Als uw kind 6 weken op school is nodigen we u uit voor een uitgebreid
kennismakingsgesprek.
U kunt de leerkracht altijd mailen. Alle leerkrachten van de school zijn per
mail bereikbaar: voornaam@montessoribilthoven.nl.
Na de herfstvakantie vinden er welbevindingsgesprekken plaats en via
Parro ontvangt u een uitnodiging om in te tekenen voor een gesprek.
Twee maal per jaar (januari en juni) krijgt u een schriftelijk verslag over
de vorderingen van uw kind. Naar aanleiding van dat verslag zijn er tien
minuten gesprekken waarin wij de vorderingen van uw kind met u
bespreken. Uw kind krijgt een verslag in januari als uw kind voor de
zomervakantie vier jaar is geworden of per aanvang van het nieuwe
schooljaar. Uw kind krijgt een verslag in juni als uw kind voor januari vier
jaar is geworden. Ook als uw kind nog geen verslag heeft kunt u
intekenen voor een tienminutengesprek. U wordt door de leerkrachten
uitgenodigd om via Parro online in te tekenen voor een gesprek. De
gesprekken in juni zijn facultatief.
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Huisbezoek
De kinderen vinden het erg leuk als de leerkracht bij hen thuis komt.
In de onderbouw gaan we dan ook bij alle kinderen één keer op
huisbezoek. We gaan op visite bij de kinderen wanneer zij in groep 2
zitten. Het bezoek duurt gemiddeld een uur. We nemen tijdig contact met
u op voor het maken van een afspraak.
Contact- en hulpouders
De school zou niet kunnen draaien zonder de hulp van ouders. Iedere
groep heeft twee klassenouders. Zij helpen bij grote festiviteiten zoals
Sinterklaas, ze regelen uitstapjes en ze organiseren hulp bij incidentele
activiteiten. Soms vragen we u persoonlijk om ergens mee te helpen.
Bijzondere activiteiten
Eens in de drie jaar gaan we op schoolreisje met de hele school tegelijk.
De andere jaren met de klas of de onderbouw. Er zijn excursies via het
NME en via Kunst Centraal de Bilt.
Daarnaast vieren wij jaarlijks de
juffen/meesterdag, op deze dag vieren alle
leerkrachten hun verjaardag.
Natuurlijk zijn er nog veel meer bijzondere
activiteiten: de kinderboekenweek, Sinterklaas,
kerst, het lentefeest, het voorleesontbijt,
dansuitvoering op het plein.
U wordt hierover geïnformeerd via de agenda in
Parro, maar ook via de nieuwsbrieven.
Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen vieren we in de klas met een speciaal
ritueel. Vervolgens mag de jarige met een gekregen kaart en twee
vriendjes de klassen rond, zodat de leerkrachten iets op de kaart kunnen
schrijven. De jarige trakteert dan de ook de leerkracht.
De vierde verjaardag van uw kind vieren we niet, wel de vijfde en verder.
Graag verantwoorde traktaties, zowel voor de kinderen als voor de
leerkrachten. Op de website kunt u een inspirerend document vinden voor
een verantwoorde traktatie. Bij vragen en of allergieën, neem gerust
contact op met de leerkracht. Wij denken graag mee. Ouders vieren het
feestje niet mee in de klas, maar de leerkracht maakt foto’s en deelt deze
vervolgens via Parro met u.
Verlof
Als ze vier jaar zijn kunnen kinderen naar school, maar ze zijn dan nog
niet leerplichtig. Wilt u verlofdagen aanvragen dan is contact daarover met
de leerkracht voldoende. Is een kind eenmaal vijf jaar dan moet het verlof
schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school.
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Luizen
Elke groep heeft ouders die de kinderen na elke vakantie controleren op
hoofdluis. Als we bij uw kind luizen vinden, bellen we u direct zodat u uw
kind kan komen halen. Uw kind moet eerst behandeld worden, voordat hij
terug naar school mag.
Luizen zijn niet altijd te voorkomen, maar alert zijn helpt. Controleer
daarom zelf uw kind ook regelmatig. Luizenzakken zijn verplicht bij ons op
school en krijgen de kinderen dus op de eerste schooldag van school.
Parro
Onze school maakt gebruik van de app: Parro. Hier staan alle gegevens
rondom school op een handige plek bij elkaar. Je vindt er de inschrijflijsten
als hulpouder bij een activiteit, planning van oudergesprekken,
contactgegevens van klasgenoten, de kalender en meldingen met foto’s
van de klas. Het is zeer aan te raden om meldingen aan te zetten.
Algemene informatie vindt u op de website www.montessoribilthoven.nl
In september is er een koffie/thee-avond waarbij er de
mogelijkheid is om nader kennis te maken met andere
ouders en met de onderbouw leerkrachten. Ook kunnen
wij eventuele vragen beantwoorden en kunt u een kijkje
nemen in de klassen.
Een belangrijke avond voor alle ouders, maar voor nieuwe
ouders in de onderbouw is deze avond echt een ‘must’.
Een goed moment om andere ouders te leren kennen en
informatie te horen over hoe er in de klas wordt gewerkt.
Formaliteiten
Zodra uw kind daadwerkelijk op school start krijgt u van ons
● een formulier voor de schooladministratie. Het is de bedoeling dat u
de gegevens die al ingevuld zijn controleert, het formulier aanvult
en ondertekent. Hierna krijgt u van de school de rekening voor het
schoolgeld. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de
administratief medewerker van de school, Karin IJlst (telefoon 030
2880818 mail karin@montessoribilthoven.nl).
Naschoolse opvang
Onze school heeft naschoolse opvang op het terrein van de school. De
opvang wordt verzorgd door medewerkers van Humankind. Het Boshuis is
van 4-6 jaar en zij zitten in de speelzaal in de school. Het Boshonk is voor
kinderen vanaf 6 jaar en zij zitten in het scoutinggebouw op de hei,
grenzend aan het schoolplein. Voor verdere informatie ga naar
www.humankind.nl.
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Colofon
Dit informatieboekje pretendeert geen volledigheid. We hebben erin
opgenomen wat belangrijk voor u is om te weten als uw kind gaat starten
in de onderbouw. Mist u zaken? We horen dat graag.
Tot snel!
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