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Studiedag vrijdag 5 november en
studiemomenten deze week

Zoals al beschreven in de nieuwsbrief van
vorige week, zaten we vrijdag met het
gehele team in de schoolbanken. De dag
werd verzorgd door Margreet Mulder vanuit
Academica. De ochtend werd besteed aan
het werken binnen een leerteam. Vanaf vorig
schooljaar hebben we binnen de
Montessorischool 4 leerteams. Elke bouw een
eigen leerteam. De leerteams worden
voorgezeten door een voorzitter. De
onderbouw (peuters en onderbouw) door
Jolijn Floot, de middenbouw (groepen 3/4)
door Natasha Arts, de tussenbouw (groepen
5/6) door Daniël Wijnker en de bovenbouw
(groep 7/8) door Wouter Kistemaker.
Gezamenlijk is men verantwoordelijk voor de
agendapunten. De overlegmomenten hebben
een onderwijskundige inhoud waarbij men
zich voortdurend afvraagt: worden de
leerlingen hier beter van - verhogen we door
middel van dit punt de kwaliteit van ons
onderwijs. De overlegmomenten liggen vast tweemaal per week (op dinsdag en
donderdag is er een uur per keer gepland).
Na eerst de winst en meerwaarde van het
werken in leerteams te hebben uitgewisseld,
nam Margreet ons mee in het belang van
lesson study. Dit is een gestructureerde
manier om lessen met elkaar te verbeteren
d.m.v. lessen van elkaar zien en bespreken.
De middag werd besteed aan het
voorbereiden van rekenlessen d.m.v.
stappenplan (EDI - effectieve directe
instructie). In de onderbouw heeft men
gewerkt aan het aanbod rekenen in de
onderbouw en is alles vastgelegd in een
kwaliteitskaart. Tweede helft van de middag
deed Barrie als rekencoördinator verslag van
alle afspraken en de werkwijze m.b.t. de
nieuwe rekenmethode (Wereld in getallen)
welke wij dit jaar implementeren. Daniël
sloot de dag af met alle afspraken m.b.t. ons
spellingaanbod.
Een volle, maar goed bestede dag.

Lerarentekort
Helaas zijn we vandaag wederom
geconfronteerd met het lerarentekort. Door
ziekte van één van de leerkrachten en het
tekort aan invalkrachten, is het niet gelukt
één van de groepen vandaag les op school te
laten hebben.
De leerlingen uit deze groep gaan vandaag
thuis aan de slag met Basispoort. Een aantal
leerkrachten heeft eerder dit schooljaar aan
de leerlingen de inlogcode voor het
thuiswerken meegegeven. Omdat niet iedere
leerling deze code heeft ontvangen of niet
meer heeft, zullen wij deze week deze code
(nogmaals) meegeven met de leerlingen. Dit
geldt voor alle leerlingen vanaf groep 3.
Wilt u deze gegevens goed bewaren?

Inloopmoment 15 november
Zoals afgelopen week in de extra nieuwsbrief
aangegeven, is het helaas niet mogelijk het
inloopmoment van 15 november door te
laten gaan.

Luizenbrigade
We hebben tot nu toe 2 aanmeldingen
ontvangen voor het luizenpluizen, waarvan
één coördinator (dit is een ouder met veel
ervaring op dit gebied). Even afhankelijk van
alle coronaregels willen we het luizenpluizen
weer inzetten op de locaties van de
binnenstad. Voor de tijd dat dit niet mogelijk
is, wilt u dan zelf op blijven letten dat deze
kriebelbeestjes niet als verstekeling de
school binnen komen.

Peutergroep “De jonge ontdekker”
Zoals u natuurlijk al weet heeft locatie
Gravenstraat een eigen peutergroep.
Geheel in onze visie is dit een Montessori
peutergroep. De leidsters van de groep
nemen samen met de collega’s van de
onderbouw deel aan de scholing door Martine
Lammerts van “De Haagse Montessori
opleidingen”. Dit zorgt voor inspirerende
studiemomenten en de eerste aanpassingen
vanuit de kernwaarden van Montessori zijn al
duidelijk zichtbaar.
Wij delen deze pareltjes graag met u.
Binnen de Montessorischool is het werken op
een kleedje een belangrijk gegeven.
Leerlingen kunnen naast het werken op de
eigen werkplek (eigen tafel en stoel) ook
kiezen voor een werkje op de grond - op een
kleedje. In de peutergroep is deze werkwijze
ook geïntroduceerd. Met mooie herfstvondsten konden de peuters aan de slag met
de eerste stappen van tellen.
Na het afronden van het werkje leren de
kinderen om het kleedje weer op te rollen en
weg te brengen naar het kleedjesrek.

Een ander fenomeen is het feit dat alle
leerlingen een eigen plantje hebben. Dit
plantje nemen de kinderen zelf mee naar
school en door verzorging van dit kleine
stukje natuur leren ook de kleinsten van ons
kindcentrum de zorg voor plant en daarmee
de omgeving. Een belangrijke waarde.
Elke peuter heeft nu ook een plantje met
daaronder een kleedje. Net als alle andere
leerlingen verzorgen de peuters hun plantje
en vouwen daarna het kleedje op en gaan
beginnen met een werkje/spel/lesje.
De start van de dag is dan duidelijk. In de
praktijk spreken we van handje - plantje kleedje - werkje - rust.

Gezamenlijke nascholing
Grote kracht is het gezamenlijk de
nascholing volgen zodat er sprake is van een
doorgaande lijn van peuter- naar
kleutergroep (onderbouwgroep). De
prachtige ontwikkelingsmaterialen die Maria
Montessori al vanaf de peuterleeftijd
ontwikkeld heeft, dragen hier zeker aan bij.
Er is een bestelling met nieuwe materialen
naar ons onderweg.

