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Introductie
Als ouder heeft u gekozen voor deze school; een montessorischool met Maria
Montessori als grondlegger. Maar wat betekent dat nu voor het onderwijs dat gegeven
wordt? Verder in deze nieuwsbrief de oproep voor een MR lid, toelichting over Sint en
de aanbieding van een timmercursus.

Montessori onderwijs
In alle groepen is duidelijk de montessori visie zichtbaar.  De
belangrijkste pijlers zijn de ontwikkeling van identiteit en
zelfrespect, het verwerven van bekwaamheid om in het
dagelijks en maatschappelijk leven te kunnen functioneren. Ten
slotte wordt geleerd om een persoonlijke, creatieve en
verantwoordelijke rol te vervullen.
Wij stimuleren de zelfstandigheid door al vroeg te starten met
begeleiding naar zelfredzaamheid, maar ook door het maken
van een planning. We zetten het montessorimateriaal
doelgericht in en gebruiken verschillende didactische
werkvormen om zelfgestuurd leren en zelfverantwoordelijkheid
te bevorderen. In de lessen die gegeven worden zit variatie
tussen individuele lesjes, materiaal lessen en algemene lessen.
Alle klaslokalen hebben een rijke leeromgeving met thematafels
passend bij het thema van het kosmisch onderwijs vanuit Da
Vinci. We sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waar de kinderen
in zitten; de fase van ontdekker, verkenner en wetenschapper.
Kinderen leren hoe ze verwonderingsvragen kunnen stellen.

Agenda
Maandag 7 november
Start techniek cursus MB vanaf
15:00u Bij voldoende
aanmeldingen Zie bijlage

Woensdag 9 november
Open ochtend nieuwe ouders
Schoolschaaktoernooi

Vrijdag 25 november
Studiedag; leerlingen vrij

Vrijdag 2 december
Sinterklaasviering
reguliere schooltijden

Maandag 5 december
reguliere schooltijden tot 14:45u

Donderdag 22 december
Reguliere schooltijden
Kerstviering en kerstdiner
vanaf 17:45u gaan de deuren
open
18:00u - 19:00u kerstdiner

Vrijdag 23 december
Start kerstvakantie om 12:00u
t/m zo 8 januari

Ma 16 t/m vrij 27 januari
Cito M toetsen
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Materialen door de verschillende bouwen
Werken met montessori materialen zien wij als een grote verrijking van het onderwijs dat wij
aanbieden. In de onderbouw verwonderen kinderen zich bijvoorbeeld met cilinderblokken en
ontdekken ze landen en werelddelen met puzzels van Nederland, Europa of de wereld.
In de middenbouw ontdekken kinderen bij het aanleren van de tafels door middel van de
kralenkettingen, dat de tafel van 7 bijvoorbeeld niet stopt na 10 x 7. Met taal werken de kinderen
door middel van taaldoosjes om werkwoorden en zelfstandige naamwoorden te kunnen
onderscheiden. In de bovenbouw, als de kinderen in de fase van de wetenschap zitten, werken
kinderen met het driehoekenspel om rechthoekig, scherphoekig, stomphoekige en gelijkzijdig te
kunnen onderscheiden van elkaar. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van materialen werkjes.
Op de landelijke montessoridag van 15 maart 2023 kunt u het montessorionderwijs in alle klassen op
onze school komen bewonderen om alles in de praktijk te zien! Uitnodiging hiervoor volgt t.z.t.
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Studiedag montessorionderwijs
Onze studiedag stond in het teken van montessorionderwijs. Martine Lammers van de Nederlandse
Montessori opleiding, heeft het team meegenomen met hoe wij als team kunnen werken aan de
uitgangspunten van het montessori onderwijs. We hebben stil gestaan bij de quote ‘De kunst is niet
de toekomst te voorspellen maar mogelijk te maken’.
We hebben nagedacht hoe we Vredesopvoeding, Emancipatorische opvoeding en Kosmische
opvoeding kunnen toepassen en een start gemaakt op welke wijze wij aan onze montessori kwaliteit
verder willen werken.

Sinterklaas
De Sinterklaascommissie is gestart met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Zoals
jullie in Parro mogelijk al hebben gezien, vieren wij sinterklaas dit jaar op vrijdag 2 december.
Maandag 5 december is een gewone schooldag tot 14:45u. We hebben gekozen voor de
vrijdag, omdat het voor de kinderen prettiger is om Sinterklaas te vieren voor het weekend
aangezien de meeste kinderen ook thuis Sinterklaas zullen vieren. Voor kinderen is de start
van een week vol adrenaline best vermoeiend als de viering op maandag is. Voordeel van de
vrijdag is dat de groepen 1 t/m 3 toch al om 12:00u uit zijn en groep 4 t/m 8 prima die dag
redden om tot 14:45u naar school te gaan. De bovenbouw heeft dan ook ruim de tijd voor de
surprises en de groep 4 en 5 middagen zullen ook leuk ingevuld worden.

Werving nieuw lid MR
Er is een plekje vrij in de medezeggenschapsraad voor een enthousiaste ouder! In de MR buigen drie
ouders en twee leerkrachten zich over schoolzaken en geven gevraagd en ongevraagd advies op
plannen, besluiten en benoemingen. Ook maakt de MR onderwerpen, die ouders en teamleden
delen, bespreekbaar bij het bestuur en de directeur.  We vergaderen zes keer per jaar, waarvan twee
keer samen met het bestuur. Deze vergaderingen zijn meestal op school. Vanwege het aflopen van de
termijn van één van de MR-leden komt er een plekje vrij. Wil je graag meer betrokken zijn bij beleid
en bij de besluitvorming op school, ben je constructief kritisch, denk je graag mee en ben je (bij
voorkeur) de zittingstermijn van drie jaar beschikbaar? Meld je dan vooral aan via
MR@montessoribilthoven.nl. In de huidige MR-bezetting zitten al twee ouders met kinderen in de
onderbouw, dus de voorkeur gaat uit naar een ouder met een kind in midden- of bovenbouw.

Timmer- en techniekcursus
Wij hebben begrepen dat een aantal ouders interesse heeft in een tijdelijke aanbieding van een
naschoolse timmer- en techniekcursus. Het is kort dag, maar wij hebben een aanbod gekregen voor
een cursus voor kinderen van de middenbouw, bestaande uit 5 lessen met als start aanstaande
maandag. De cursus zal bij voldoende aanmeldingen plaatsvinden in het handvaardigheidslokaal
bovenin de school. In de bijlage is aanvullende informatie te vinden, ook over het inschrijven. Bij
succes wordt de cursus ook aangeboden in januari en februari. Tevens wordt t.z.t geïnventariseerd of
er interesse is voor een naschoolse cursus van Mad Science voor de bovenbouw.

Met vriendelijke groet,
Team van Montessorischool Bilthoven


