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Ouderbijdrage
Eind september hebben wij u via
ouderportaal de brief gestuurd met
informatie rondom de ouderbijdrage. Het
verzoek is deze bijdrage te voldoen voor
1 november a.s. Wilt u hier nog aan denken?
Mocht u deze hebben gemist of na oktober
zijn gestart bij ons op school, dan kunt u
deze brieven hier terugvinden.

HELD OF SCHURK?

De werkgroep jeugdeducatie van de
Vereniging Oud Hoorn heeft voor de groepen
7 en 8 van het basisonderwijs weer het
project “Held of Schurk?” georganiseerd.

Brief ouderbijdrage locatie Kersenboogerd
Brief ouderbijdrage locatie Binnenstad
Door middel van deze ouderbijdrage is het
mogelijk om extra activiteiten te organiseren
voor al onze leerlingen. Denkt u hierbij aan
het mooie start cadeau aan het begin van
het schooljaar. De OR heeft voor alle
leerlingen een mooie potlodendoos
aangeschaft. Maar ook het Sint Maarten, het
Sintfeest en het Kerstdiner kunnen hierdoor
mogelijk gemaakt worden. De ouderraad
financiert de traktatie van Sint Maarten en de
cadeautjes tijdens Sinterklaas.
Wisseling leerkracht groep 4/5J
Yvette Plat, leerkracht groep 4/5 locatie
Binnenstad, zal vanaf deze week niet meer
werkzaam zijn bij ons op school. Zij krijgt de
kans om op een andere school van Talent
ervaring op te doen en dan in een groep met
maar één jaargroep.
Wij hebben inmiddels een ervaren
Montessorileerkracht gevonden, die zich
graag voor vier dagen wil verbinden aan
onze school en aan de groep van uw zoon
en/of dochter. Zij start per 1 november a.s.
Haar naam is Marjolein Schulte. Marjolein zal
zich binnenkort in de nieuwsbrief aan u
voorstellen.

Leerlingen liepen in groepjes door het oude
Hoorn en ontmoetten bijzondere historische
personen uit de geschiedenis van deze
prachtige stad.
Je kon zo maar Bontekoe tegenkomen of
J.P. Coen en kaper Willem Melknap en zo
meer. Zij vertelden iets over zichzelf en de
leerlingen moesten beoordelen of zij een held
of schurk was.

Beweegwijs op het plein
Op het plein hebben we gekleurde vakken
waarin er een spelaanbod gegeven kan
worden. Elke kleur staat voor een bepaalde
opbouw binnen spelen/spel. In het witte vak
kan gechilled worden, in blauw mag je alleen
spelen met bijv. knikkers, balletje, diabolo of
jojo, in geel kunnen estafettevormen
gespeeld worden en leer je op je beurt te
wachten, in groen wordt juist samengespeeld
en leer je samenwerken, in oranje zijn
eenvoudige spellen en is er geen winst of
verlies en in rood zijn de spellen als voetbal
of hockey (met regels en punten / winst en
verlies).
Op de muur van de Kersenboogerd en de
Gravenstraat hangen de borden van
Beweegwijs met daarop de uitleg van de
kleuren.

We bemerken dat het concept onderhoud
nodig heeft zo na een lange coronaperiode.
Deze week worden de leerlingen van groep 6
in de Gravenstraat en groep 8 in de
Kersenboogerd door Machiel van der Wolf
(van Beweegwijs) opgeleid tot junior coach.
Deze junior coaches gaan per toerbeurt de
spellen die in de verschillende vakken
worden aangeboden begeleiden. In de
Messchaertstraat worden leerlingen op
vrijwillige basis opgeleid tot senior coach. De
seniorcoach zorgt voor spelbegeleiding, maar
ook voor het oplossen van misverstanden en
ruzietjes. Afgelopen jaren was dit zeer
succesvol. Suzanne Solognier zorgt samen
met Machiel voor de opleiding van de
seniorcoaches. Het inzetten van
seniorcoaches klopt ook weer met onze KIVA
aanpak van preventieve
gedragsverwachtingen. In de praktijk blijken
kinderen heel goed in staat om bij kleine
conflicten en misverstanden de
ondersteuning te bieden en op te lossen.

Al vanaf 2012 zijn we een Beweegwijsschool.
We waren zelfs de eerste in Westfriesland.
Het belangrijkste doel voor ons als
Montessorischool is de veilige structuur die
we binnen bewerkstelligen ook buiten aan te
bieden. Hier is de aanpak van Beweegwijs bij
uitstek geschikt voor.
Binnen de school spreken we over een
voorbereide omgeving waar kinderen tot
ontwikkeling kunnen komen. Belangrijk is
deze voorbereide omgeving ook buiten aan
te bieden.

Materiaal
Bij een impuls hoort ook het juiste materiaal.
We maken een inventarisatie van ons
materiaal en waar nodig schaffen we weer
materialen aan.

Afsluiting kinderboekenweek
De vrijdag voor de vakantie was de afsluiting
van de kinderboekenweek. Op de
Gravenstraat kwam de brandweer in vol
ornaat langs om voor te lezen in de groepen.

Unihockeytoernooi groep 3 en 4

Beste jongens en meisjes,

Actie kinderboekenweek
Nu de kinderboekenweek voorbij is, is ook de
actie van Stumpel voorbij. Mocht u nog
kassabonnen hebben van kinderboeken die u
tijdens de kinderboekenweek heeft gekocht,
dan mogen deze worden ingeleverd bij de
leerkracht van uw kind. De school krijgt
hiervoor een waardebon van 10% van het
totaalbedrag aan kassabonnen.

Woensdagmiddag 10 november gaan we
met de scholen uit de wijk unihockeyen. Dit
mini toernooitje wordt georganiseerd voor de
groepen 3 en 4 van de basisscholen
Mariaschool, Bernardus van
Bockxmeerschool, Fluitschip, IKEC en
Montessori.
Er zal worden gespeeld in gemengde teams
van 4 tegen 4. Een team mag maximaal uit
6 spelers bestaan.
Uni hockey is een vereenvoudigde vorm van
hockey en wordt gespeeld met een plastic
lichtgewicht stick en een gaten balletje. De
stick moet zoveel mogelijk op de grond
blijven en mag niet boven de knie komen.
Het spel is zeer compact en snel. De
spelregels zijn eenvoudig. Doordat
hockeyervaring niet nodig is, kunnen alle
kinderen met gemak aan dit spel meedoen.
Deze activiteit zal plaatsvinden in de
gymzaal aan de Tweeboomlaan en start
om 15.30 uur, de zaal gaat om 15.15 uur
open.
De eindtijd zal rond 17.00 uur liggen.
Alle kinderen worden in gymkleding
verwacht. Het toernooi wordt geleid door
5 vakdocenten van de scholen en staat puur
in het teken van spelplezier. De wedstrijdjes
zijn kort en intensief zodat alle kinderen bij
het spel betrokken worden.
Wilt uw zoon of dochter meedoen?
Stuur dan een mailtje naar juf Wendy
(w.koegelberg@talenthoorn.nl)
Uiterlijke inschrijfdatum: vrijdag 5 november
Met vriendelijke groet,
Wendy Koegelberg

