
 

 
 

 

 

.. Agenda 
 31 oktober  Koffie-uurtje met gezinscoach vanaf 13.30 uur  

    Ontruimingsoefening  

 2 november  Studiemiddag alle lln. vrij vanaf 12.30 uur 

    Montessori-avond van 19.30 uur tot 21.00 uur 
 3 november Verkeersproject F.I.E.T.S 

 10 november Pronkmiddag vanaf 14.00 uur 

Koffie-uurtje gezinscoach  

Op dinsdag 31 oktober om 13.30 uur zorgen wij voor koffie en thee! Komt u ook langs? Om iets 
te melden, misschien? Of heeft u een vraag. Wij vinden het fijn om u te spreken!  

Verkeersproject F.I.E.T.S 
Op vrijdag 3 november hebben we het project F.I.E.T.S. Het Discovery 
Continium organiseert dit project op basisscholen en wij gaan doen 
mee!   
De kinderen hoeven deze dag géén fiets, step, of iets dergelijks 
mee te nemen. De gymles voor de bovenbouw komt die vrijdag te 
vervallen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn ga dan naar de website 
http://www.projectfiets.nl/  Daar vindt u allerlei informatie over dit project.  

Schoolfruit  
Van 13 november tot en met 20 april doen wij weer mee met het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het 
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste 
dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens 

het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en 
fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 

Europese Unie. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   

Montessoriweek 
Deze hele week stond bij ons in het teken van Montessorionderwijs. 
Wat hebben we ontzettend veel geleerd deze week! De week begon al 
heel bijzonder doordat Maria Montessori op bezoek kwam bij onze 
school. Alle leerlingen en leerkrachten zijn met haar op de foto 

geweest. Dat was erg bijzonder. De gymlessen stonden ook in het 

teken van Montessorionderwijs. In de gymzaal werden stiltelessen 
gehouden. De kinderen leerden zo om te stilte te beleven en 
waarderen. Ook het streeplopen vonden de kinderen erg leuk. Dit had 
als doel om te leren concentreren, het lichaam te kalmeren en het 
ontwikkelen van je evenwicht. 
Tijdens deze week werd er elke dag groepsoverstijgend gewerkt met 
de montessorimaterialen. Kinderen uit de midden-, tussen- en 

bovenbouw werkten samen.  Hier maakten ze samen een presentatie 
over. 
Zes leerlingen zijn op pad geweest met een heuse ‘Tour de MOZON’. 
Ze zijn bij de drie andere Montessorischolen van stichting Mozon op 
bezoek geweest. Hier hebben ze met behulp van een kijkwijzer veel 
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geobserveerd en geleerd. Al deze bevindingen en presentaties zijn vandaag tentoongesteld op onze Montessori 
markt. Onder het genot van een Maria-cupcake of koekje kon iedereen zien waar wij deze week hard aan 

hebben gewerkt en wat we allemaal hebben geleerd. De afsluiting van deze week ging gepaard met ons nieuwe 
schoollied. Wij kijken terug op een geslaagde week.  

Montessori-avond 

Niet alleen voor de kinderen organiseren wij een montessoriweek. Ook aan u als 
ouders hebben we gedacht. We hebben dit schooljaar 2 Montessori-avonden 
gepland voor ouders. We leggen u dan graag uit waarom we de dingen doen zoals 
we ze doen.   

Net zoals met de kennismakingsavond begin dit schooljaar zullen we in de vorm van 
workshops  
De eerste bijeenkomst  is gepland op donderdag 2 november van 19.30 uur tot 
21.00 uur.  
Komt u ook?   

Ontruimingsoefening 
Veiligheid boven alles! Daarom oefenen we a.s. dinsdag met het gehele Montessoricentrum hoe we zo snel en 

veilig mogelijk kunnen ontruimen. Dit oefenen we vaker gedurende een schooljaar. We kennen aangekondigde 
ontruimingsoefeningen, zoals nu. Alle collega’s weten dan van te voren op welk tijdstip ze een alarm kunnen 
verwachten. We organiseren ook onaangekondigde ontruimingsoefeningen.  

Na afloop evalueren onze BHV’ers (Bedrijfs Hulp Verleners) de oefening en maken waar nodig nieuwe afspraken 
met de collega’s.  

Geslaagd!  
We vinden het belangrijk dat kinderen elke dag iets nieuws leren. Ook het team is leergierig en leert elke dag 

bij. Deskundigheidsbevordering vinden we heel belangrijk.  
Onlangs hebben Maurice en Gerard een cursus gevolgd. Maurice is opgeleid als Preventiemedewerker en Gerard 
als Bedrijfshulpverlener. Beide zijn geslaagd: gefeliciteerd!  
 
 


