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Ouderbijdrage

Begin oktober heeft u via ouderportaal een
brief ontvangen met betrekking tot de
vrijwillige ouderbijdrage. Wij hebben nog niet
van iedereen dit bedrag mogen ontvangen,
wellicht is het aan uw aandacht ontschoten
of staat dit nog in de planning. Hoewel de
bijdrage in principe vrijwillig is, is het
essentieel om alle extra’s te kunnen
bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze
activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.
De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt:
35 euro per leerling voor de locatie
Kersenboogerd.
Voor de locatie Binnenstad is dit 60 euro
per leerling (35 euro ouderbijdrage en 25
euro voor pleinwacht).
U kunt het bedrag overmaken op
rekeningnummer:
NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting
Ouderraad Montessorischool Hoorn.
Gelieve bij betaling de achternaam van het
kind + leerkracht vermelden.
Bij voorbaat dank.
Ouderraad Openbare Montessorischool
Met deze (vrijwillige) bijdragen maken we,
als ouderraad het onder andere mogelijk, dat
elke leerling of een cadeau uit de schatkamer
kan kiezen of vanaf groep 5 dat er een
cadeautje voor in de surprise gekocht kan
worden.

Sint Nicolaas op school

Vrijdag 3 december is het sinterklaasfeest op
school. Er zal ook dit jaar geen "intocht" op het
schoolplein zijn met ouders. De Sint is al binnen
en de groepen gaan bij Sint "op bezoek".
Behalve dat het inhalen van de Sint en zijn
pieten anders dan anders zal gaan verlopen,
verandert er voor de kinderen verder weinig.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er als vanouds de
schatkamer. De groepen 5 t/m 8 vieren het
feest met surprises (groep 4/5 bezoekt de
schatkamer). Tot nu toe zijn de activiteiten
ook niet anders in school. We maken
knutsels, liedjes worden gezongen en
natuurlijk komen de verhalen in de groepen
aan bod.
We trachten alles zo gewoon mogelijk
doorgang te laten vinden.
Op de dag van 3 december, hoeven de
leerlingen geen eten en drinken voor de 1e
pauze mee te nemen (dus wel een broodje
en drinken voor de 2e pauze). Dit zal worden
verzorgd door de ouderraad.
Eigen beker
Wel verzoeken wij alle leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 zelf een beker mee te
nemen. In het kader van het milieu, willen
wij geen plastic of papieren bekers
verspillen. De leerlingen van de groepen 1/2
hebben al een beker op school.

Schoen zetten

Deze week mogen alle leerlingen hun schoen
zetten. In de binnenstad is dit op woensdag
24 november, in de Kersenboogerd is dit op
donderdag 25 november.
Bezoek aan het westfries museum
Alle leerlingen van de onderbouw en de
groepen 3 van de binnenstad hebben een
bezoek kunnen brengen aan de werkkamer
en de slaapkamer van Sint nu hij in Hoorn
verblijft.

Sinterklaas in de Kersenboogerd
In de Kersenboogerd hebben de kinderen
Sint en Piet ‘s nachts op school gehad. Hier
was het bezoek aan het museum niet
mogelijk vanwege de
afstand en dus verzon Sint
hier iets op. Afgelopen
vrijdag lag er een
verrassing in de schoen, die
groep 1-2 had geknutseld,
namelijk een brief. De brief
bleek van Sinterklaas. In
de brief stond dat de
kinderen op 25-nov de
schoen mogen zetten en
dat o-zo-snel heel blij was
met de verjaardagsslinger
die wij als school hadden
gemaakt en in de schoen hadden gedaan.

De hele locatie Kersenboogerd geniet mee
met de verrassing. Als bewijs stuurde de Sint
een foto van zijn paard in de stal met de
slinger.
Unihockey
Donderdag heeft een aantal kinderen uit
groep 3/4 onze school vertegenwoordigd met
unihockey. Ze hadden met 3 teams evenveel
punten en zijn dus gedeelde 1e geworden
met 3 teams.

Hoofdluizen trekken zich niets aan
corona
We merken dat het hoofdluisprobleem ook
weer de kop opsteekt. Op dit moment
controleren we (nog) niet met ouders op
school. Wilt u thuis uw zoon en/of dochter
regelmatig controleren op de aanwezigheid
van deze kleine kriebelende verstekelingen.
Volgens de GGD blijft kammen nog steeds de
beste remedie. Mocht u onverhoopt toch
deze kostgangers tegenkomen, dan vragen
we u dit te melden bij de leerkracht van uw
kind(eren) zodat wij de ouders van de
leerlingen in de groep op de hoogte kunnen
stellen.

