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Corona maatregel
Na de herfstvakantie hebben we het
wegbrengen van de kinderen t/m groep 2/3
tot de groep weer ingevoerd. Gezien het
aantal besmettingen en het feit dat het te
druk wordt in de hal beneden in de
Gravenstraat, draaien wij dit met ingang van
dinsdag 16 november terug. De 1,5 meter
maatregel is niet goed uitvoerbaar.
Leerkrachten voelen zich genoodzaakt “op te
treden” en dit is niet in het belang van onze
leerlingen. Net als afgelopen maanden en het
vorig schooljaar worden de leerlingen op het
plein verwelkomd. Mochten de besmettingen
weer teruglopen en het wegbrengen weer
mogelijk zijn, dan laten we dit middels de
nieuwsbrief weten.
We danken u bij voorbaat voor uw flexibiliteit
en de medewerking.
Invaldocent door corona geld nóg
moeilijker te vinden: leerlingen zijn de
dupe

Basisscholen hadden al moeite met het
vinden van invallers voor zieke leerkrachten,
maar door het geld dat alle scholen krijgen
om corona-achterstanden in te lopen, is het
dit jaar nog lastiger.
Veel van de leraren die normaal gesproken
bij verschillende scholen als invaller werkten,
zitten nu met het extra geld vanuit de
NPO-middelen vast op één school.
Basisschoolleerlingen dreigen daarom
komende winter vaker niet naar school te
kunnen, zeggen schooldirecteuren, invalpools
en de Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS) aan NU.nl. Lees het volledige artikel
op
https://www.nu.nl/binnenland/6165509/inval
docent-door-coronageld-nog-moeilijker-te-vi
nden-leerlingen-zijn-de-dupe.html

Nieuwe uitdagingen
Per 1 januari hebben we op de
Montessorischool twee vacatures.
Natasja Ottens, al zoveel jaar het vaste
gezicht in de bovenbouw op de Gravenstraat,
gaat een nieuwe uitdaging aan. Natasja was
vorig schooljaar al “gescout” door het VO. Na
een zorgvuldige afweging heeft zij toch
besloten deze stap te gaan maken. Vanaf de
kerstvakantie gaat zij als docent Engels aan
de slag. Ook gaat zij de schoolbanken weer
in om zich te scholen tot tweedegraads
docent Engels.
De andere plek ontstaat doordat Kristel Tol
een volgende stap in haar carrière gaat
maken. Kristel behaalde in september haar
master pedagogiek en met dit waardevolle
diploma op zak is ze gewild als
kwaliteitscoördinator. Jammer dat Kristel ons
gaat verlaten, maar we snappen ook heel
goed dat zij al haar kennis en kunde op dit
gebied in wil gaan zetten. En wanneer je ook
niet meer ver hoeft te reizen, is dit een fijne
bijkomstigheid. We zijn dus op zoek naar
vervangingen voor deze leerkrachten. Op
onze website staan de vacatures. Onze vraag
is om deze te delen in uw netwerk. Of om
mensen wellicht enthousiast te maken. Wij
bieden een fijne werkplek binnen een
enthousiast team dat graag samen de
schouders eronder zet. De mogelijkheid om
eerst even te komen kijken is altijd mogelijk.
Hoort zegt het voort.
Squid game
Wij hebben afgelopen week gemerkt dat een
aantal leerlingen actief bezig is met Squid
Game. Er wordt over gepraat, er worden
games nagedaan of attributen uit de serie
meegenomen naar school. Squid Game is
een Zuid-Koreaanse dramaserie met een
minimum leeftijdsgrens van 16 jaar. Deze
leeftijdsgrens is niet voor niks.
Hoewel wij geen invloed hebben op wat
leerlingen thuis wel of niet zien of horen,
staan wij hier als school niet achter. Het
wordt ook zeker niet gekeken op school.
We vragen u om geen attributen mee naar
school te laten nemen. Op het plein tijdens
de pauze mag het ook niet nagespeeld
worden.
Wel zullen we middels de KIVA lessen
aandacht besteden waarom er een
leeftijdsgrens geldt voor series of films.

Sint Maarten
Afgelopen donderdag liepen alle leerlingen
van de OB, MB en de TB langs een aantal
huizen van ouders. Daar kregen ze een
mandarijn en een doosje rozijnen uitgedeeld.
Tijdens de muzieklessen van onze muziekjuf
Annemieke hadden alle leerlingen de nieuwe,
maar ook de aloude Sint Maarten liedjes
ingestudeerd. Tijdens de tocht naar de
uitdeelposten kon er al geoefend worden.
Dank aan de ouderraad die dit weer mogelijk
heeft gemaakt.

Korfbaltoernooi groep 5 en 6
Woensdagmiddag 24 november gaan we met
de scholen uit de wijk tegen elkaar
trefballen. Dit mini toernooitje wordt
georganiseerd voor de groepen 5 en 6 van de
basisscholen Mariaschool, Bernardus van
Bockxmeerschool, Fluitschip, IKEC en
Montessori.
Er zal worden gespeeld in gemengde teams.
Een team mag maximaal uit 6 spelers
bestaan.
Tijdens de gymles hebben de kinderen dit
spel al meerdere keren gespeeld, het is een
snel en compact spel met duidelijke
spelregels. Er wordt gespeeld met een
zachte bal.
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.

Informatieavond VO
In verband met de coronamaatregelen
hebben wij ouders van groep 7 geïnformeerd
dat de informatieavond VO niet kan
doorgaan. We kunnen de 1,5 meter niet
waarborgen. Net als vorig jaar zullen de
leerkrachten van deze groepen de informatie
m.b.t. verschillen tussen VO scholen (bijv. de
opbouw binnen het VMBO) via ouderportaal
naar de ouders van groep 7 sturen. Mochten
er vragen zijn naar aanleiding van deze
informatie, dan is er de mogelijkheid deze
vragen te stellen. Meer informatie hierover
leest u op ouderportaal.

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.
Wil uw zoon of dochter meedoen?
Stuur dan een mailtje naar juf Wendy
(w.koegelberg@talenthoorn.nl)
Uiterlijke inschrijfdatum: vrijdag 19
november.

Een brief van alle regionale bestuurders
uit het primair onderwijs m.b.t. nood in
het onderwijs vindt u in de bijlage.

