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Zomervakantie
De laatste schooldag is een vrije dag voor
alle leerlingen doordat deze dag niet is
ingezet vanwege een calamiteit tijdens dit
schooljaar.
De vakantie voor de leerlingen start dan
ook op donderdag 14 juli om 14.30 uur!
Schooljaar alweer bijna ten einde
Altijd een moment om even stil te staan bij
wat er geweest is.
We hebben (bijna) weer een groep 8
uitgezwaaid.
We kijken met trots terug op het afscheid dat
“gewoon” weer gevierd kon worden met
publiek. De vossenjacht die weer als vanouds
te zien en te bespeuren was in de binnenstad
van Hoorn. Hoe alle leerlingen van de school
op zoek gingen, om daarna aan te sluiten in
de binnentuin voor drinken en een
versnapering.
We kijken terug op hoe we vorig jaar in
augustus gestart zijn en we vurig hoopten op
een schooljaar zonder corona hiccups. Hoe
anders verliep het jaar. Heel veel
besmettingen onder leerlingen en hun
families. Hele groepen in quarantaine.
Leerkrachten vanuit huis die zo goed en zo
kwaad hun onderwijs gaven. Ook
leerkrachten die behoorlijk ziek werden. Al
met al hebben we het redelijk goed op
kunnen vangen door met elkaar extra te
werken, ondersteuners die de groepen
samen overnamen en af en toe een dag voor
directie en ondersteuningsteam. Helaas
ontkwamen wij er ook niet aan om groepen
soms naar huis te moeten sturen. We deden
dit werkelijk met pijn in ons hart. Maar hoe
mooi was het dan om waar te nemen dat de
opbrengsten van de laatste IEP toetsen bijna
allemaal heel goed waren.
Allemaal groene (dus goede) opbrengsten op
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen
en taalverzorging.

We realiseerden ons, met het aannemen van
Donja de Vries als leerkracht in de 7/8,
(nadat zij haar studie als LIO (leerkracht in
opleiding) bij ons goed heeft afgerond) ook,
dat we inmiddels al Bibi, Jolijn, Wouter,
Marloes, Jessie, Mylo en Sara als oud LIO’er
binnen school hebben. Dat zijn inmiddels al 8
mensen die we als het ware zelf hebben
opgeleid. Toch wel iets waar we heel trots op
zijn.
Rekenen
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe
rekenmethode namelijk Wereld In Getallen
(afgekort WIG). Na een paar weken van
wennen zijn we aardig eigen met de
methode. Grootste verandering was wel het
feit dat vanaf groep 6 de verwerking
nagenoeg digitaal gebeurde. Groot voordeel
is de directe check voor de leerlingen en de
leerkrachten. Direct zijn de resultaten
zichtbaar en weet iedereen waar nog een
werkpunt of oefening ligt. Ook hebben we
ingestoken op een beproefde instructiewijze
namelijk het EDI model. Onderzoek heeft
uitgewezen dat deze manier van instructie
geven, bij vooral rekenen, heel goed werkt.
Om deze manier van werken goed onder de
knie te krijgen hebben we ook de
ondersteuning van een rekenexpert van
bureau Helder ingewonnen. Deze expert
heeft de nascholing verzorgd en is bij elke
leerkracht 2 maal in de groep geweest om
een instructie bij te wonen.

Peutergroep de jonge ontdekker

Donderdag jl. de vossenjacht

In augustus was ook de start van onze
peutergroep. In eerste instantie een
voorzichtige start met 4 peuters, maar
inmiddels hebben we op dinsdag en vrijdag
een volle groep met 2 leidsters. Deze
leidsters zijn inmiddels druk met de scholing
binnen Montessori en op dinsdag- en
donderdagmiddag zijn ze ook te vinden in de
onderbouw om aansluitend mee te doen in
de leerteams. Van de eerste minuut af
hadden we het gevoel… we horen bij elkaar.

De leerlingen van groep 8 gingen afgelopen
donderdag verkleed de binnenstad van Hoorn
in. De leerlingen van de andere groepen
konden op zoek naar deze vossen. Alle
leerlingen kregen, nadat zij minimaal 35
vossen hadden in de versierde binnentuin
een versnapering en drinken.

Zet alvast in uw agenda

We zijn tevens gestart met de doorgaande
lijn van peuter naar de onderbouw en wordt
er hard gewerkt aan de verdere uitwerking
van ons pedagogisch plan. Hierin hebben we
veel houvast aan de visie en de missie van
Maria Montessori. Zij had het bij het
uitwerken van haar onderwijs al over de
pedagogische opvoeding.

De Nieuw Schooljaar Receptie
Hierop kunt u kennis maken met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Of
wanneer het voor het tweede jaar is nader
kennismaken. Kunt u de andere ouders
ontmoeten en hoort u wat er op de agenda
van dat schooljaar staat. Kunt u echt een
kijkje nemen in de groep, even zitten op de
plek van uw zoon en/of dochter en kunt u
even in het laatje snuffelen TIP - laat een
leuk, grappig of lief briefje achter.
Nieuwe schooljaar receptie in de

Alle leerlingen in de bovenbouw hebben
zowel het theoretisch als het praktisch
verkeersexamen gehaald.

Gravenstraat en Messchaertstraat

Waren de scores op de eindtoets (IEP) groep
8 heel mooi te noemen. Alle referentiescores
zijn op de Kersenboogerd en in de
binnenstad gehaald. Zelfs ruim. Hard werken
van leerlingen en leerkrachten beloond.

Pauze: 20.00 – 20.30

22 juni was wel een echte mijlpaal te
noemen met het leesfeest in schouwburg
't Park.
Helaas ging de sportdag door de ongunstige
weersvoorspelling niet door, maar het
draaiboek ligt op de plank voor het nieuwe
schooljaar.

Maandag 5 september 19.00 – 20.00 uur de
onderbouw – groepen 1/2

Middenbouw 20.30 – 21.30 uur groepen 2/3
en 3/4
Dinsdag 6 september 19.00 – 20.00 uur
tussenbouw groepen 4/5 en 5/6
Pauze: 20.00 – 20.30 uur
Bovenbouw Messchaertstraat 20.30 – 21.30
uur
Kersenboogerd
Woensdag 7 september vanaf 19.30 uur

Plantje

Pleinwacht schooljaar 2022-2023

Op de Montessorischool is het een goed
gebruik - met een achterliggend doel namelijk zorg voor de omgeving, zorg voor
de natuur om een plantje op je tafel te
hebben dat je elke dag even verzorgt door
wat aandacht te geven.

Ook voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij
nog dringend op zoek naar ouders die
pleinwacht willen lopen op de locaties
Gravenstraat en Messchaertstraat.

We zouden het enorm fijn vinden wanneer
elke leerlingen bij de start van het nieuwe
jaar weer een plantje mee heeft. Wellicht
lukt het om het plantje van dit jaar weer mee
te geven. Wij zorgen dat alle kleedjes
gewassen en gestreken zijn.

Naast u als ouder(s), is er ook op vrijwel elke
dag een pedagogisch medewerker aanwezig
die net als u op het schoolplein loopt voor de
veiligheid van onze leerlingen.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
spelen de groepen buiten en doen dit onder
begeleiding van pleinwachtouders en een
pedagogisch medewerker. De pleinwacht is
van 12.00-13.00 uur. U kunt hiervoor een
kleine vergoeding krijgen.
Heeft u interesse om pleinwacht te lopen,
dan kunt u een email sturen naar
m.overboom@talenthoorn.nl. Graag met
vermelding van locatie en voorkeur dag.
Schoolgids

Montessori routines
In schooljaar 2022-2023 zetten we elke
2 weken een routine centraal. Dit doen we
binnen de groepen, maar we zullen u als
opvoeders/ouders hierin meenemen. Want
wanneer het thuis ook benoemd wordt en er
over gesproken wordt dan begint het meer te
leven voor alle leerlingen.
In de eerste weken besteden we extra
aandacht aan het belletje. Een Montessori
leerkracht vraagt de aandacht van de groep
door even een klein rinkeltje van een belletje
te laten horen. Zonder stemverheffing weten
de leerlingen dat de leerkracht iets wil
vertellen.

De basisschooltijd is een belangrijk
onderdeel in het leven van uw dochter/zoon
én daarom vinden wij het belangrijk dat
ouders en school op een goede wijze
communiceren.
Ieder jaar passen we de schoolgids aan zodat
de informatie up to date blijft. Tussentijdse
aanpassingen of wijzigingen nemen we op in
onze wekelijkse nieuwsbrief.
De schoolgids 2022-2023 is vastgesteld met
instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
U kunt de schoolgids voor beide locaties
terugvinden op de website van school.
Vakantie
Donderdagmiddag a.s. om 14.30 uur is het
vakantie voor alle leerlingen.
Wij wensen u alvast een

