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Introductie
Vanochtend hebben we allemaal kunnen genieten van het prachtige kerstoptreden van
de zanggroep ‘Schaamteloos’ door drie ouders van school. Dit sluit prachtig aan bij het
themanummer van deze nieuwsbrief die in het teken staat van creatieve vakken. De
brede ontwikkeling, ook op creatief vlak, heeft onze school hoog in het vaandel staan.
De vakdocenten muziek, dans, beeldende vorming en drama leveren hier een prachtige
bijdrage aan. Dit wordt bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dank daarvoor!
Kinderen krijgen mede hierdoor een actieve, open houding en leren denken in
oplossingen. Kinderen worden meer bewust om meerdere zintuigen te gebruiken.

Kerstviering
Een feestelijk onthaal vanochtend op het plein met kerstmuziek.
Daarna is er heerlijk, rustig en goed gewerkt in alle klassen. Het
is fijn om zo’n rustige werksfeer schoolbreed te ervaren. De
afgelopen dagen zijn er ook kerststukjes en kerstkaarten
gemaakt voor omwonenden en ouderen en er is bouw
doorbroken geknutseld. Als verrassing voor vanavond hebben
we als team een Kerstfilm gemaakt, hij gaat vanavond in
première. Na het werken vandaag in de klas, gaan de kinderen
zich straks thuis klaarmaken voor het kerstdiner in het thema
glitter & glamour. Tijdens het kerstdiner kunnen de ouders op
het plein (of bij regen in het speellokaal) genieten van een
feestelijk aangeklede borrel met erwtensoep of
bospaddenstoelensoep.  Wees welkom!

Agenda
Vrijdag 23 december 12:00 uit

Za 24 dec t/m zo 9 januari
Kerstvakantie

Ma 16 jan t/m vrij 27 januari
Cito M toetsen MB en BB

Dinsdag 31 januari
Open ochtend

Woensdag 1 februari
Studiedag; kinderen vrij

Vrijdag 3 februari
Voorleesontbijt kleuters

Dinsdag 7 februari
Brandoefening

Vrijdag 10 februari
Verslag kinderen mee (rapport)

Ma 13 t/m do 23 februari
Gesprekken met leerkracht

Vrijdag 24 februari
Vrije dag/ voorjaarsvakantie

https://youtu.be/TIoOLxmtpQ0
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Beeldende vorming
Dit jaar is Amelie gestart als vakdocent beeldende
vorming op dinsdag en donderdag. Met de onderbouw
is er gewerkt aan spinnenwebben weven op een rond
weefraam. Daarnaast hebben de kleuters kennis
gemaakt met stokje weven, het weven rond twee
stokjes in de beweging van ‘een achtje’. Intussen zijn ze
overgestapt op het nat vilten van lontwol wat een
lichtje in de nacht voorstelt, passend bij de
Adventsperiode.

De middenbouw is vertrokken vanuit de jagersverhalen
passend bij het thema van DaVinci ‘Lang geleden’. Er zijn van
speksteen jagers amuletten gemaakt met runentekens erin
gegraveerd. De kinderen waren trots op wat ze hebben
gemaakt. Nu zijn we bezig aan een zonnewijzer, passend bij
het DaVinci thema ‘Weer & water’.

De bovenbouw is gestart met het uitkiezen en tekenen
van een eigen totemdier. Dat dier is vervolgens geschikt
gemaakt voor een linodruk. Er wordt sindsdien aan de
linosnede gewerkt. Heel geduldig, druk na druk. Het
eigen maken van deze techniek kostte even wat tijd,
maar nu is er vertrouwen en trots. Het is fijn om nu een
aantal maanden onderweg te zijn en te zien dat de
verschillende bouwen met zoveel enthousiasme
werken!

Muziek
Voor muziek verzorgt, net als vorig jaar, Koos een half
jaar in alle groepen de muzieklessen. In de onderbouw groepen worden veel liedjes gezongen,
bijvoorbeeld over het seizoen van dat moment, over sinterklaas, maar ook over dieren. Bij de liedjes
doen de kinderen dansbewegingen die de tekst ondersteunen en de kinderen lekker actief betrokken
te houden. Ook doen ze spelletjes om spelenderwijs goed te leren luisteren en worden verschillende
muziekinstrumenten gebruikt. Met de ritmestokjes bootsen de kinderen bijvoorbeeld de regen na
(en ervaren ze muzikale begrippen als hard/zacht) of ze spelen op de trommel en triangel (lang/kort)
mee met de liedjes.
De verschillende onderdelen waar de muziekles uit bestaat (zingen, spelen, bewegen, luisteren,
notatie) komen bijna elke muziekles in de middenbouw wel aan bod. De kinderen zingen
bijvoorbeeld het liedje “ayo” en spelen het ritme mee op instrumenten. Of ze doen een opdracht
met grafische notatie (dat lijkt op muzieknoten maar is wat intuïtiever). Eén favoriet onderdeel van
de kinderen is het gebruik van boomwhackers: gekleurde buizen waarmee ze verschillende tonen
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kunnen spelen. In de bovenbouw werken kinderen vaak in groepjes aan een opdracht. Dan werken
ze bijvoorbeeld een raptekst in een groepje uit en presenteren dat aan de rest van de klas. De
kinderen zijn al goed vertrouwd met muzieknoten en ook bodypercussie komt regelmatig voorbij
tijdens de lessen. Het liedje “Stitches” van Shawn Mendes zingen we al sinds vorig jaar. Ze zijn het
nog steeds niet beu  en blijven erom vragen. Dat is zo mooi!

Dans
De kinderen in de onderbouw hebben Marjolein als vakdocent
voor dans. De onderbouw danslessen staan in het teken van
bewegen aan de hand van een thema. Afgelopen periode zijn ze
bijvoorbeeld op safari geweest en spotten wilde dieren.
Natuurlijk kwamen Sint, Piet en Ozosnel ook langs in de dansles.
Het jaar is afgesloten met het kerst thema waar de kinderen al
dansend kerstbomen gingen versieren.
De danslessen sluiten aan bij de bewegingsdrang die de
kinderen hebben. Daarbij zijn ze aan het
experimenteren, ontdekken, creëren, fantaseren, luisteren en
leren ze om hun lichaam te beheersen.
De danslessen worden aangeboden in thema’s van 3 of 4
weken. De basis is hetzelfde, maar de inhoud van de oefening is
elk thema en per week verschillend.
Aan het einde van de dansles is de meditatie- / visualisatie oefening. De kinderen mogen allemaal
een deken pakken en maken, ergens in de zaal, een lekker plekje voor zichzelf waar ze even alleen
kunnen zijn. Lekker liggen of zitten, onze ogen dicht en diep in- en uitademen terwijl een verhaal
verteld wordt. Heerlijk om even die rust te pakken.
Met de danslessen zijn er altijd blije kinderen die vol enthousiasme in een oefening duiken. Elke
week mag Marjolein  genieten van de kinderen in de danslessen. Het enthousiasme, fantasie en
plezier spat er vanaf!

Drama
Alle groepen hebben ten slotte ook dramalessen van Roos, waarbij de kinderen doen alsof en leren
samenwerken. Ze vergroten hun inlevingsvermogen en daarnaast geeft het zelfvertrouwen om je te
durven presenteren aan anderen. Vaardigheden die belangrijk zijn op veel verschillende vlakken. Net
als vorig schooljaar, zal er ook in 2023 weer een korte voorstelling zijn per groep. Het is mooi om te
zien hoe ook het vak drama aansluit bij de natuurlijke behoefte van kinderen om spelenderwijs en

nieuwsgierig de wereld om hen heen te ontdekken.

Techniek en timmercursus
Na de kerstvakantie start de nieuwe timmer- en techniekcursus voor de middenbouw na schooltijd!
Data: 9, 16, 23 jan 6 en 7 febr. Er zijn nog 2 kinderen die aan kunnen schuiven. Neem contact
hiervoor op via saskia@techniekjuf.nl

mailto:saskia@techniekjuf.nl


Nieuwsbrief
Terugblik 2022
We kijken met een goed, tevreden en voldaan gevoel terug op het afgelopen jaar. Een bijzonder jaar,

omdat 2022 het jaar is zonder een schoolsluiting door corona. Hoe fijn dat de kinderen gewoon op

schoolreisje konden gaan en de bovenbouw op kamp naar Austerlitz! Ouders konden weer genieten

van een drama voorstelling in de school nadat ze lange tijd niet de school in konden. Het aantal

kinderen is goed gegroeid, waarbij we toch relatief kleine klassen kunnen behouden met een

maximum van 27 kinderen. Op het gebied van huisvesting is veel gebeurd met nieuwe toiletten voor

de bovenbouw, nieuw meubilair, deurmatten en een nieuw gedeeltelijk plat dak. Als we kijken naar

het team, zijn we dankbaar dat we in 2022 compleet zijn gebleven in onze vaste formatie en een laag

ziekteverzuimpercentage hebben. Wat een meerwaarde we in 2022 volop hebben kunnen

samenwerken met studenten van de Pabo als partnerschool van de Marnix Academie. Maar het

allerbelangrijkste is dat kinderen zich goed hebben kunnen ontwikkelen, de nieuwsgierigheid is

geprikkeld en de kinderen met plezier naar school gaan.

Vooruitblik 2023
Voor 2023 staan er weer mooie dingen op de planning. Werkgroepen zijn volop bezig het onderwijs

op onze school verder te ontwikkelen op het gebied van rekenen, Engels, the Leader in Me, Da Vinci

en nog veel meer. We gaan als school aan de slag met het thema duurzaamheid voor ons gebouw.

We zullen kinderen volop laten verwonderen en begeleiden in hun ontwikkeling. Er is een veel

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel in het team.

Ook zijn er uitdagingen in 2023. Net als op veel scholen, hebben ook wij openstaande vacatures.

Angela, de leerkracht uit bovenbouwgroep Esdoorn heeft ons laten weten dat zij per 1 februari 2023

in Den Dolder op De Kameleon gaat werken. Ze heeft aangegeven dat ze geïnspireerd is door het

Montessorionderwijs. Ondanks dat is de overstap naar een nieuwe vorm van onderwijs, een studie

en een nieuwe manier van werken veel. Dit samen met een jong gezin heeft gemaakt dat Angela

ervoor heeft gekozen terug te gaan naar het regulier onderwijs, waar zij meer kan varen op haar

ervaring. Ontzettend jammer voor onze school! Angela is een bevlogen bovenbouw leerkracht die we

zullen missen. Het vertrek van Puck en Angela per 1 februari in combinatie met de operatie van

Marleen zorgt voor formatie uitdagingen. Achter de schermen zijn wij druk bezig hoe wij de puzzel op

gaan lossen. Ons team is creatief, kan out of the box denken en loopt niet weg voor

verantwoordelijkheden zodat het onderwijs voor jullie kinderen ook na 1 februari doorgang kan krijgen.

Houd er rekening mee dat sommige ambulante taken in ondersteuning, uitdaging of coaching mogelijk

tijdelijk op een lager pitje komen te staan als we niet alles tijdig rond krijgen met externe vervanging.

Zodra we een oplossing hebben, zullen we dat laten weten.

Omdat we weten hoe veerkrachtig wij als school zijn, we een school zijn waarbij goed samengewerkt

wordt vanuit bestuur, MR, kinderen, team en ouders gaan wij 2023 met vertrouwen tegemoet! Nu eerst

uitrusten, genieten en samenzijn met mensen die je lief zijn. Fijne feestdagen!

Warme groet,
Team van Montessorischool Bilthoven


