Schooljaar 2021 – 2022
Nieuwsbrief: 08
Maandag 11 oktober 2021

Opening kinderboekenweek
Impressie Binnenstad
Spellen in de bibliotheek in de binnenstad.

Allerlei activiteiten
Vrijdag was Tanja van de bibliotheek in de
Kersenboogerd met activiteiten rondom het
thema van de kinderboekenweek. De
activiteiten werden door groep 7-8 begeleid.

Ouders in school
Binnen de MR is nogmaals het onderwerp
mbt ouders in de school tijdens het
wegbrengen besproken. We hebben hier voor
de zomervakantie ook al melding van
gemaakt. Na de herfstvakantie worden de
regels deels aangepast.
Vanaf dan geldt dat ouders van leerlingen
van de groepen 1 en 2 (en ouders van groep
2 van de 2/3) elke dag met hun kind(eren)
mee naar binnen mogen. In de gang wordt
er afscheid genomen.
Ouders van leerlingen van de groepen 3
(2/3) en 3/4 tot en met 8 mogen alleen de
eerste week na een vakantie mee naar
binnen. De overige weken gaan deze
leerlingen zelf naar de klas.
Wij hebben de afgelopen periode gemerkt
dat het voor iedereen erg fijn en rustig is
wanneer leerlingen zelf naar hun klas gaan.
We zien dat het de zelfstandigheid van de
kinderen vergroot en dit is een kernwaarde
binnen het Montessorionderwijs. Na
schooltijd bent u altijd van harte welkom om
nog even mee naar binnen te lopen. Zie een
eerdere nieuwsbrief.
Spoedberichten ouderportaal
Het kan zijn dat wij een spoedbericht sturen
via ouderportaal. U krijgt dan in de mail te
zien: BELANGRIJK.
Nu hebben wij gemerkt dat een aantal
ouders de instelling om mailberichten te
ontvangen, hebben aangepast. Hierdoor kan
het zijn dat u als ouder een spoedbericht
mist.
Wij zullen in het vervolg de nieuwsbrief niet
meer via spoedbericht verzenden, maar
alleen die informatie die van belang is voor
diezelfde dag of waarvan wij denken dat het
prettig is dat alle ouders deze tegelijkertijd
ontvangen. Een aantal ouders heeft eerder
aangegeven het prettig te vinden nieuws via
ons te ontvangen en niet via andere ouders.
Dit kan alleen middels een spoedbericht.
Via mijn instellingen/notificaties kunt u deze
instelling aanpassen.

Ook hier heel veel plezier rondom het
thema worden wat je wil!

Pluk vd Petteflet

Deze mooie grote Pluk van de Petteflet staat
in de hal op begane grond. Erg leuk en
herkenbaar voor veel leerlingen. Met dank
aan de firma Stumpel.
De actie van Stumpel mbt kinderboekenweek
loopt nog t/m 17 oktober.
Inhoud actie
● Ouders, kinderen en school kunnen tijdens
de Kinderboekenweek kassabonnen
verzamelen van aankopen bij Stumpel. De
kassabon kunt u inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
● De actie geldt op gekochte kinderboeken
(geen andere producten).
● De school levert de verzamelde
kassabonnen in bij Stumpel. Hiervoor
krijgt school een waardebon t.w.v. 10%
van het totaalbedrag aan kassabonnen.

Flessenactie locatie Kersenboogerd

De ouderraad Kersenboogerd wilde zich
inzetten voor wat extra buitenspeelgoed,
zoals ballen en andere kleine spullen zodat
de kinderen in de pauze hier wat van kunnen
gebruiken.
Dit doen zij door middel van een
statiegeldflessen actie.
De 1e week flessen opbrengst is €7,75. Een
mooie start van de eerste week!

Herfstvakantie
Wij hebben herfstvakantie van maandag
18 t/m vrijdag 22 oktober 2021.
Namens ons gehele team wensen wij u een
hele fijne vakantie toe.

Ouder & Kind Ochtend Grote Waal
Stichting Netwerk nodigt graag ouders uit
voor de herstart van de Ouder & Kind
Ochtend in wijkcentrum Grote Waal!
Op donderdag 28 oktober van 09.30 tot
11.00 organiseren wij met een feestelijk
herfst thema deze gezellige ochtend voor
Ouder en Kind.
De Ouder & Kind Ochtend is een
ontmoetingsplek voor ouders / verzorgers uit
de buurt en een speelochtend voor kinderen
van 0-4 jaar.
Voorlees oma Riet en buurtmoeder Nazan
zijn aanwezig met koffie en thee.
Elke donderdag is er inloop van 09.30 tot
11.00. Wij hopen jullie dan te zien!
Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3 in
Hoorn.

Activiteiten Hoorn Beweegt
Er wordt door de gemeente Hoorn en Stichting
Netwerk weer heel wat georganiseerd de
aankomende tijd voor de kinderen van uw
school.

De flyers en informatie kunt u terugvinden op
de website van onze school of de gemeente
Hoorn.

