
Nieuwsbrief
#5, 24 november 2022. Thema: Kosmisch onderwijs

Introductie
We zijn inmiddels een aardig eindje op weg in het schooljaar met de feestdagen voor
de deur. De school is prachtig versierd en de sinterklaas stemming zit er goed in. Deze
nieuwsbrief staat in het teken van het kosmisch onderwijs dat wij op school geven. U
leest wat kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw vertellen over hun
ervaringen met het kosmisch onderwijs. Daarnaast ook informatie over wijzigingen in
het team en een update wat de werkzaamheden aan het gebouw. Wij genieten deze
periode van de sinterklaas liedjes die gezongen worden, pepernoten die gebakken
worden.

Da Vinci
Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Naast het ontwikkelen
van basisvaardigheden, het omgaan met elkaar, samenwerken
en verantwoordelijkheid dragen, geven wij binnen ons onderwijs
veel aandacht aan het kosmisch onderwijs. Binnen het kosmisch
onderwijs zijn kinderen aan het onderzoeken, creatief denken
en ontwikkelen een zelfstandige werkhouding. Het al op vroege
leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over
de kosmos waar wij allen verantwoordelijk voor zijn en deel van
uitmaken, kenmerkt ons kosmisch onderwijs. Sinds vorig
schooljaar werken wij binnen ons kosmisch onderwijs met de
Montessori methode Da Vinci.

Agenda
Vrijdag 25 november
Studiedag; kinderen vrij

Maandag 28 november
Schoen zetten

Vrijdag 2 december
Sinterklaas

Donderdag 8 december
ALV wijziging statuten

Vrijdag 2 december
Sinterklaasviering

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 kerstdiner

Vrijdag 23 december
Start kerstvakantie om 12:00u
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Onderwijs impressie Da Vinci

Interview door Merel en Ylva met leerlingen onderbouw
1: Wat is het leukst van het thema herfst?: Ik vind de herfstwandeling het leukst.

2: Welk thema vond je het leukst: Zomer, want toen hadden we de kwal. Dat was leuk, want we
hadden die met ecoline en het leek echt alsof hij leefde. Herfst was ook een erg leuk thema. We
gingen een herfstwandeling lopen, en het was een speurtocht. We hebben geleerd dat je sommige
dingen daar gewoon kan eten! Verder in het thema herfst hadden we een les dierenvellen, dat was
ook heel interessant en leuk!

3: Hadden jullie meer zelf opdrachten of algemeen: Meer algemeen omdat dat fijner en handiger
is dan zelf werkjes, maar zelf opdrachten maken is ook leuk want dan kunnen we alles zelf
bedenken en dat is handig als ik een vraag heb aan de juf.

4: Thema zomer: we hadden iets over bomen gedaan met de klas, dat was in de zomer en bijna
herfstwandeling toen moesten we een paar opdrachtjes maken!. Grappige feitjes net zoals bij de
kwal is ook heel leuk! We doen ook iets met de slak. We hebben een slakkenhuisje gemaakt met
grote gekleurde papiertjes

5: Waarom waren de dieren zo leuk? We vinden dieren leuker dan bijvoorbeeld de bomen want
dan doen we de leukste dingen! Zoals de knutselopdrachten, die waren zo leuk om te doen! Vooral
de kwal, dat zag er zo leuk uit!

6: Wat vinden jullie van de Algemene lessen? Sommige lessen waren een beetje saai, we vinden
het gewoon veel leuker om te knutselen want dan kan ik iedereen laten zien wat ik heb gemaakt,
ook aan mijn moeder als we het mee naar huis nemen!

Middenbouw Impressie

Geschreven door Jasmijn, klas Iep.
We zijn al begonnen in de nieuwe map van DaVinci, maar ik vertel eerst wat we daarvoor hebben
gedaan en geleerd dit schooljaar!
We hebben als eerst les gehad over vulkanen en lava en we hebben stenen versierd.
Daarna hebben we les gehad over bergen.
En we hebben ook les gehad over de kringloop van stenen.
De nieuwe map gaat over water, daar moesten we proefjes voor doen en we moesten een beestje
maken dat op vier pootjes kan drijven.
Ik hoop dat ik nog ga leren over tsunami’s!
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Bovenbouw impressie

Geschreven door Jules, Mads en Lynn, klas Plataan
Kosmisch onderwijs Leuk of niet?
De meeste mensen vinden Kosmisch Leuk. Sommigen vinden het leuk om de creatieve opdracht te
doen. Anderen vinden de les heel leuk. Sommige mensen vinden het te lang duren. Maar ze
vinden het ook leuk om dingen over de geschiedenis te leren!

Welk thema?
Dit keer hebben we het thema Vikingen. De meeste kinderen
vinden dat thema leuk. Omdat het een interessant thema lijkt.
(Dat is ook zo) Omdat er maar liefst negen werelden zijn. Ik zet
ze even op een rijtje.
1. Asgaard
2. Alfheim
3. Muspelheim
4. Vanaheim
5. Midgaard
6. Jötunheim
7. Niflheim
8. Svartalfheim
9. Helheim
Dat zijn de negen werelden van Yggdrasil.

Waarom gebruiken we de methode Davinci?
We gebruiken de methode Davinci omdat het bij Montessori hoort om over de wereld te leren.
Het is geïnspireerd op de ideeën van Maria montessori.

Even wat over Maria montessori.
Op 13 augustus 1870 is Maria montessori geboren. In het plaatsje Chiaravalle. In Italië. Ze was erg
enthousiast toen ze op school was. Ze wou meer te weten te komen over wat ze
leerden(leergierigheid). Ze studeerde medicijnen en ze is als eerste vrouwelijk arts gepromoveerd.

Kampioen schoolschaaktoernooi
Wat kunnen wij als school weer ontzettend trots zijn op de kinderen
van Montessorischool Bilthoven! Van onze school hebben 15
kinderen meegedaan. Voor het 2e jaar op rij is het gelukt dat de
kinderen van Montessorischool Bilthoven schaakkampioen zijn
geworden in gemeente de Bilt bij het schoolschaaktoernooi. Van
harte gefeliciteerd!
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School en omgeving
De oplevering van het dak heeft begin november plaats gevonden. Fijn dat de overlast beperkt is
gebleven en het resultaat naar verwachting is! Het heeft al heel wat dagen geregend en wij zitten
heerlijk droog in de school zonder lekkages! Het dak is voorzien van de mogelijkheid om in de
toekomst zonnepanelen erop te kunnen zetten. We zijn blij dat we op goede wijze hebben kunnen
optrekken met de gemeente de Bilt in dit traject.
In de herfstvakantie zijn de urinoirs van de jongens in de bovenbouw vervangen voor gloednieuwe
normale toiletten. De jongens zijn er heel blij mee.
We realiseren ons dat er parkeerruimte rondom de school beperkt is. Om die reden stimuleren wij
ook dat kinderen op de fiets naar school komen. We willen u er op attenderen dat de Kiss & Ride
zone echt bedoeld is om kinderen af te zetten en weer door te rijden. Nu wordt het vaak gebruikt als
parkeerplaats, waardoor er drukte ontstaat voor de school waarbij de weg als Kiss & Ride zone wordt
gebruikt. Dank alvast!

Team
Mogelijk heeft u onze vacature al voorbij zien komen. Puck, de leerkracht uit middenbouw groep Iep
die tevens onze leraarondersteuner is, heeft een andere baan gevonden op de montessorischool van
haar dochter in de Meern. Haar beslissing vinden we heel begrijpelijk, omdat het haar veel reistijd
scheelt, maar ook ontzettend jammer! We missen straks niet alleen een goede en kundige
leerkracht, maar vooral ook een prettige persoonlijkheid! Voor haarzelf was het ook een lastige
beslissing omdat ze zich erg thuis voelt op onze school. Door haar vertrek ontstaat er 1 à 2 dagen
vacatureruimte in de middenbouw. Marleen, fulltime leerkracht uit bovenbouwgroep Acacia, heeft
een vervelende knieblessure opgelopen. Ze krijgt binnenkort de oproep voor een operatie en zal naar
verwachting ongeveer 6 tot 8 weken uit de roulatie zijn. We staan als school voor de uitdaging om de
vervanging rond te krijgen. Kent u een invaller? Attendeer hen dan op onze vacature! Mogelijk dat
we tijdelijk met ambulante taken zullen moeten schuiven. De bezetting van de klassen heeft
prioriteit. Zodra er ontwikkelingen zijn, zullen we jullie informeren.

Jan, de vakleerkracht gym is vader geworden van Yoep. Van harte gefeliciteerd! Hij neemt
aanstaande maandag officieel afscheid van onze school, omdat hij minder gaat werken nu hij vader is
geworden. Wij willen hem hartelijk danken voor de fantastische gymlessen en gezelligheid uit de
afgelopen jaren! Floor, ook wel bekend als ‘Kip’ heeft Jan opgevolgd op de vrijdag met gymlessen.
Welkom in ons team! Wim, onze concierge is deze week onder het mes gegaan, waarbij hij een
nieuwe heup heeft gekregen. We hopen dat hij over een week of 8 weer vrolijk rondhuppelt in de
school. We zijn blij dat Nico hem vervangt hem in deze periode.

Al met al best wat uitdagingen, maar ik ben dankbaar dat het team van Montessorischool Bilthoven
betrokken is om op elk gebied mee te denken met oplossingen. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg


