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Er gelden nog wel bepaalde regels om
besmettingen tussen verschillende
groepen te voorkomen.

Het volledige team van
Montessorischool Hoorn wenst alle
leerlingen en hun ouders een heel goed
en vooral gezond nieuwjaar

De scholen mogen weer open
Maandag 10 januari openen we weer onze
deuren om onderwijs te mogen en kunnen
geven aan onze leerlingen.

●

Wat een ongelooflijk goed nieuws!!!
We hadden alles al helemaal ingericht qua
onderwijs op afstand. Voor groepen 3 t/m 5
lagen allemaal enveloppen met werk klaar op
de tafels en schema’s voor het uitdelen van
eventuele chromebooks waren opgesteld. We
waren er helemaal klaar voor, maar
leerlingen op school lesgeven is hoe het
hoort te zijn.
De “leerlingloze” week voor de kerstvakantie
hebben we goed besteed. Er is hard gewerkt
aan opruimen en voorbereidingen voor het
tweede halfjaar van dit schooljaar.
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We hanteren (zie scenario als bijlage)
verschillende begin- en eindtijden
voor de groepen 5/6 in de
Gravenstraat en de groepen 7/8 van
Barrie en 7/8 van Sanne en Angela in
de Messchaertstraat (zoals voor de
kerstvakantie).
Groepen 7/8 van Wouter en Sanne en
Angela gebruiken ook komende
weken weer de achteringang.
Leerlingen van groep 6 t/m 8 wordt
gevraagd tweemaal per week thuis te
testen. Komende week kunnen
leerlingen de testen hiervoor vanuit
school ontvangen.
De pauzes zijn gescheiden - we
hebben hiervoor reeds een rooster
opgesteld en hebben de pleinen in
tweeën verdeeld.
Leerkrachten hebben buiten hun
groep een mondkapje op.
Doordat we de groepen cohorten en
alleen met de eigen groep naar buiten
gaan en op de gang zijn is deze
“verplichting” niet noodzakelijk voor
de leerlingen.
BSO is ook weer geopend.
Let u als ouder op de 1,5 meter
afstand regel op het plein.

Bemensing van de groepen:

Ventilatie:

Vanaf 1 januari zijn Natasja Ottens
(leerkracht van groep 7/8 in de
Messchaertstraat) en Kristel Tol (leerkracht
van groep 6/7 in de Messchaertstraat) aan
de slag bij hun nieuwe werkgever.

Ventileren blijft belangrijk m.b.t. verspreiding
van het virus. Elke groep heeft een CO2
meter om de luchtkwaliteit in de gaten te
houden. We ventileren door de ramen open
te zetten en wijd open wanneer de leerlingen
pauze hebben. De kachels staan wel op
maximaal, maar na de pauze is het soms
echt nog fris. Houd u daarom rekening met
kleding. Een extra (fleece) vest is heerlijk
voor uw zoon/dochter. Laagjes zijn aan te
raden.

Natasja gaat per 1 januari als docent Engels
op het Martinuscollege in Grootebroek aan de
slag en Kristel is na het behalen van haar
master Pedagogiek als intern begeleider op
een basisschool bij haar in de buurt aan de
slag. We stonden voor een grote uitdaging
om deze plaatsen weer in te vullen.
Gelukkig zijn we hier wel in geslaagd.
Jacko Bijlsma is reeds begonnen naast Petra
van Dulmen in groep 6/7. Kristel was helaas
in de laatste weken van haar werkperiode
geveld door corona.
Sanne Boersma, die na een periode van
verlof waarin zij samen met haar partner en
kind, een Europa-reis heeft gemaakt, is weer
bij ons teruggekeerd. Sanne neemt op
maandag t/m woensdag de plek in van
Natasja. We hebben er alle vertrouwen in dat
de voortgang van lesgeven en ontwikkeling
van onze leerlingen in goede handen is.

Met elkaar blijven we wel voor uitdagingen
staan. Bij ziekte of uitval van leerkracht(en)
is het een enorme puzzel om de groepen
bemand te krijgen. De invalpool, waar we
voorheen nog wel eens mensen uit konden
betrekken, is leger dan leeg. We hopen dan
ook dat we nieuwe mensen kunnen
enthousiasmeren voor een geweldig vak. Als
leerkracht werk je aan de toekomst van de
komende generatie. Bij Talent (SCIO groep)
is het mogelijk om als zij-instromer het vak
te leren. Interesse? U kunt altijd contact
opnemen met HRM van de SCIO-groep. Dit is
het bestuur waar ook de Montessorischool
Hoorn onder valt.
Mailadres: HRM@SCIOgroep.nl

Kersenboogerd is een speeltoestel rijker
Familie Onos heeft met heel veel familieleden
in de kerstvakantie enorm hard gewerkt. Met
vereende krachten zijn de palen verankerd,
is het speeltoestel helemaal opgebouwd, is er
grond afgegraven, waarna er tegels zijn
gelegd, waarop weer 3 kubikmeter zand is
gestort, om als ondergrond te dienen voor de
rubberen tegels. Dagen werk. We zijn Tineke
en haar man heel veel dank verschuldigd.
Zonder hen hadden we geen toestel in de KB.
Zodra het toestel is gekeurd gaan we het
officieel “openen”.

