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KiVa bestaat 10 jaar
: samen
staan we voor een fijne school!
Bevalling Inge Groen leerkracht van
groep 7/8 KB
Op 16 juni jl. is
Inge bevallen
van een
prachtige zoon
Jake. Moeder en
zoon maken het
goed.

Kiva aanpak onderbouw
Rik de Pauw uit de KIVA aanpak voor de
onderbouw.

Groep 7/8R naar Nemo
Tijdens het PET event heeft groep 7/8R van
juf Angela, Sanne en Natasja een dagje
Nemo Amsterdam gewonnen. Maandag
20 juni zijn zij naar Nemo gegaan en hebben
een hele mooie dag gehad.

Sinds de start van KIVA in Nederland zijn wij
als school aangehaakt om de aanpak van
sociaal-welbevinden (antipesten), welke in
Finland zo’n goede resultaten boekte, in
Nederland uit te rollen. Inmiddels zijn we 10
jaar verder en zijn we al voor de 5e maal een
erkende KIVA-school. De Universiteit van
Groningen monitort de scholen om er zeker
van te zijn dat de aanpak en scholing van de
medewerkers correct verloopt. Voor de
onderbouw is een speciale aanpak ontwikkeld
middels de pauw Rik. Wellicht heeft u uw
kind(eren) hier al over horen vertellen.

Bedankje or leden en verwelkomen
nieuwe leden
Ook dit schooljaar heeft de ouderraad weer
veel voor onze school betekent, waarvoor wij
hen hartelijk willen bedanken.
Afgelopen woensdag hebben we afscheid
genomen van Fleur Brands (reeds jaren de
nieuwe voorzitter van de OR) Guenevere
Vader (secretaris van de OR) en Anneke
Gosselaar (vast gezicht bij de A4daagse). En
ook willen wij de nieuwe leden hierbij
hartelijk welkom heten. We stellen de nieuwe
ouders in de volgende nieuwsbrief aan u
voor.
Ondanks de matige betaling voor de
ouderbijdrage en niet betalen van
schoolreisje door alle ouders, hebben alle
activiteiten gewoon plaats kunnen vinden.
Denkt u hierbij aan fijne leesboeken bij de
kinderboekenweek, Sint Maarten,
Sinterklaas, Kerst, de vossenjacht, de
discoavond aan het einde van groep 8 en
voorleesontbijt. Ook het potlodendoosje dat
iedere leerling aan het begin van het
schooljaar krijgt, wordt ook voor komend
schooljaar weer geregeld.

Lezen, lezen en nog eens lezen
Als school hebben we in de binnenstad een
prachtige samenwerking met de bibliotheek.
Het is natuurlijk geweldig dat de gebouwen
letterlijk aan elkaar grenzen en we via de
tuin van de Gravenstraat door “onze eigen
deur” de bibliotheek kunnen betreden. Al
ruim 12, 5 jaar werken we intensief samen
om de leerlingen het beleven van boeken bij
te brengen.
Zo hebben we al heel lang het motto:
Iedere leerling op de Montessorischool
een betrokken lezer
Elke 3 weken halen de leerlingen allerlei
boeken en iedere week vinden er in de
diverse groepen leesactiviteiten als
boekenkring, voordrachten, creatief
schrijven, verschillende boeken etc. plaats.
Deze activiteiten worden gegeven door een
educatief medewerker van de bibliotheek.
In de Kersenboogerd bezoeken we uiteraard
ook de bibliotheek, maar moeten we wel
even een stukje lopen. Op zich is een frisse
neus halen natuurlijk ook altijd een fijne
bijkomstigheid.

Echter willen wij wel aandacht vragen voor
de betalingen. Deze zijn vrijwillig, maar wel
heel hard nodig voor het door laten gaan van
diverse activiteiten. De ouderbijdrage is dit
jaar maar door iets meer dan de helft van de
ouders betaald. Voor de schoolreisjes is 5%
niet betaald. Als dit ook voor volgend
schooljaar het geval zou zijn, zou dit kunnen
betekenen dat de ouderraad moet besluiten
bepaalde activiteiten niet door te laten gaan.

We wilden deze samenwerking niet
ongemerkt voorbij laten gaan en besloten al
in 2020 om een leesfeest te organiseren,
maar zoals zoveel zaken moest dit wachten
tot na de coronamaatregelen. We denken dat
we er afgelopen woensdag goed in geslaagd
zijn om er een echt leesfeest van te maken.
Leeskilometers
De groep 7/8 van Wouter Kistemaker heeft
de derde plaats in de leeskilometers
wedstrijd gewonnen. Binnenkort komt er een
echte schrijver een bezoek brengen aan de
groep.

Culturele dag
Woensdag 22 juni was het leesfeest in
Schouwburg Het Park. Het was een
geweldige dag voor alle kinderen.

De foto’s geven een impressie

Zomer in Hoorn

Junior camp en teen camp

Stichting Netwerk en Team Sport organiseren
in de eerste twee weken van de
zomervakantie allerlei sportieve,
creatieve en culturele activiteiten voor de
Hoornse kinderen en jongeren in de leeftijd
van 4 t/m 15 jaar.
Alle kinderen kunnen zich weer inschrijven
voor diverse workshops en activiteiten.
De inschrijving start op woensdag 6 juli om
16.00 uur via: www.hoornbeweegt.nl

De week geheel in het Engels waarbij
kinderen op een leuke en actieve manier met
Engels bezig zijn.
* Songs & Conversations
* Arts & Crafts
* Sport& Dance
* English Class
Dit zijn de gevarieerde activiteiten
waarbinnen de kinderen Engels krijgen.
Summer Camp Hoorn is er voor alle kinderen
uit groep 1 tm groep 7.

Locatie: BS De Wingerd, Sint Martinusstraat
1, 1689 GN Zwaag
Data: Maandag 18 – Vrijdag 22 juli, (eerste
week van de zomervakantie)
Tijden: 9.00 -16.00
Nieuw dit jaar is Junior Camp, specifiek voor
kinderen uit groep 7 en 8 die een extra
uitdaging nodig hebben en zich alvast willen
voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op
Landgoed Rhijnauwen te Bunnik.
Voor informatie & inschrijven:
www.summercamp.nl
Schoonmaak
Twee jaar was het helemaal niet mogelijk,
maar nu willen de leerkrachten van de
onderbouw toch weer het verzoek doen of er
ouders zijn die willen helpen met het
schoonmaken van alle materialen in de
onderbouw. U kunt dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind(eren).

