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Ontruimingsoefening
Vandaag hebben we de school ontruimd. Dit was een oefening. We hadden bij de teamkamer een
rookmachine neergezet. We doen dit om de kinderen te leren wat ze moeten doen als het alarm af
gaat. De kinderen hebben dit van te voren met de leerkracht doorgesproken zodat het geen
verrassing was. Binnen 4 minuten was heel het pand ontruimd.

Met de fiets
Veel kinderen komen met de fiets naar school. Heel fijn!
We verwachten dat iedereen dan ook weer met die fiets naar
huis toe gaat.
Er is echter een fiets die al heel lang op ons schoolplein staat.
Is dit de fiets van uw kind? Laat even weten als u hem
meeneemt aan Eveline (OBE).
We hebben er anders een liefhebber voor……!

17 september studiedag leerkrachten
Zoals u weet is 17 september een studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen zijn die dag vrij.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van 16 tot en met maandag 25 oktober.
25 oktober zijn de leerkrachten al wel weer aan het werk; het is voor hen een administratiedag.

Absent melden
Kinderen die om half negen nog niet aan het werk zijn, worden absent gemeld.
De absentie wordt in elke klas nauwkeurig bijgehouden. Structurele absenties worden met
desbetreffende ouders besproken en indien nodig aan de leerplicht doorgegeven.
Absent melden kan tot 24 uur van te voren via de mail en binnen 24 uur telefonisch.



Inloop middenbouw
Vanaf aanstaande maandag (20 september) verandert ‘s ochtends de inloop bij de middenbouw.
Tussen 8.15-8.25 uur lopen alle kinderen uit de middenbouw zelf de school in, door de ingang aan
het middenbouwplein. De kinderen zijn nu gewend nog op het schoolplein te mogen spelen tot de
leerkracht hen ophaalt. Wij willen u als ouder/verzorger vragen uw kind tot aan de deur te
brengen, zodat zij naar binnen gaan.
De kinderen lopen zelfstandig naar boven. Na het opbergen van hun jas en tas en aantrekken van
hun binnenschoenen gaan de kinderen naar de eigen klas. Om uiterlijk 8.30 uur willen we graag
dat alle kinderen in de klas zijn. Daar kunnen zij meteen starten met hun werk. Op deze manier
hopen we  rustig en montessoriaans te kunnen starten in de ochtend.
De leerkrachten staan bij hun eigen groep en vangen de kinderen binnen dus op.
Ouders kunnen alleen mee naar binnen wanneer er een individuele afspraak is gemaakt.

Update Jan
Bovenbouwer Jan is in de eerste schoolweek aangereden door een auto.
Jan is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en weer thuis, heel fijn!
Hij is met grote stappen aan het herstellen en is gestart met fysiotherapie.
Afgelopen maandag is Jan op school langs gekomen om zijn klasgenootjes te zien.
Zowel voor Jan als voor zijn klasgenootjes was dit een fijn en positief moment.
Zijn ouders Annick en Paul willen iedereen bedanken voor alle lieve berichten en dat er zo
meegeleefd wordt.
Wij wensen Jan een voorspoedig herstel!

OBE - juf Barbara
Gedurende dit schooljaar heeft Eveline (OBE) enkele woensdagen tijd gekregen om thuis te
werken. Woensdag 22 september is de eerste keer. Barbara Steeman staat die dag voor
onderbouw E.

Extra trui of vest in de luizenzak.
In verband met het ventileren van de lokalen kan het op dagen dat de zon schijnt toch fris zijn in
de klas. Zorg ervoor dat uw kind een extra trui of vest kan aantrekken.

Werkweek
Dit jaar gaan we van dinsdag 5 oktober t/m vrijdag 8 oktober naar kamphuis Ahoy in Oosterhout.
De volgende ouders gaan mee; Lucie (moeder Hanna), Allard (vader Yuna), Gini (moeder Cas),
Natascha (moeder Jaro), Sylvia (moeder Jet), Vincent (vader Bram), Tibor (vader Luka) , Nils
(vader Flynn), Leontine (moeder Emelie), Martine (moeder Ties), Carolina (moeder Sarah), Melvin
(vader Rayano) en Selina (moeder Kay).
Vanuit het team gaan mee; Irem, Maroussia, Bastienne, Vincent en Krista.

Uw kind krijgt in week 38 een paklijst mee naar huis, zodat u weet wat handig is om in te pakken.
Daarin staat ook het globale programma, de vertrek en aankomsttijden van de bus en andere
nuttige mededelingen.

http://www.kamphuis-ahoy-oosterhout.nl/


In week 39 krijgen de kinderen te horen wie er in hun activiteitengroepje zit en met wie ze op de
slaapkamer liggen. Ook krijgt u in deze week een gezondheidsverklaring mee naar huis, vanwege
Covid. Het is verplicht voor alle kinderen om die ingevuld mee te nemen naar de bus op dinsdag 5
oktober.

Vergeet u niet de betaling over te maken, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

Instagram
De instagrampagina: www.instagram.com/montessorischooljanvermeer is onze enige openbare
sociale media platform. Op deze instagrampagina worden foto´s geplaatst waarbij kinderen
onherkenbaar in beeld komen. Dit is dus AVG-proof, hiervoor is geen toestemming van ouders
nodig. Zo krijgt u toch een impressie van de school en de kinderen.
Denk hierbij aan foto´s van de werkperiodes en uitjes. Ook op werkweek delen we een aantal
impressiefoto’s. Volgt u ons al?

Herfstwandeling onderbouwgroepen
In de week voor de herfstvakantie gaan alle onderbouwgroepen een herfstwandeling maken in het
Heempark aan de Korftlaan.
Elke groep kiest een eigen dag; u hoort via de leerkracht van uw kind welke dag het wordt.
We maken een wandeling van ongeveer een uur.
De ouders die mee gaan krijgen een waaier met 25 vragen en opdrachten om tijdens de wandeling
te gebruiken. We wandelen in kleine groepjes; per ouder 3 of 4 kinderen.

Vindt u het leuk om mee te gaan? Uw kind zal het geweldig vinden! Vraag even of er al voldoende
ouders mee gaan aan de leerkracht van uw kind. Zonder hulpouders kunnen we niet gaan.
We kunnen echter ook niet àlle ouders meenemen….!

Als het slecht weer is willen we misschien uitwijken naar een andere dag.
Dat hoort u dan zo snel als mogelijk is.

U kunt als ouder voor het moment van vertrek op het onderbouwplein op ons wachten.

Donald Duck, Kidsweek, Freek in het wild, Okki, Ranger Junior, enz.
Terwijl de kinderen wachten totdat ze de gymzaal in kunnen, lezen ze een blaadje.
De stapel Donald Ducks, Okki’s en Freeks in het wild is behoorlijk geslonken.
Mocht u thuis nog een stapeltje hebben liggen, geef het mee met uw kind.

http://www.instagram.com/montessorischooljanvermeer

