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NIEUWSBRIEF
Belangrijke data
Informatieavond Middelbare School
Op dinsdag 28 november
2017 om 20:00 uur organiseren we een informatieavond over het voortgezet
onderwijs. We zullen informatie geven over:
# Tijdpad advisering en
aanmelding VO Montessorischool Loenersloot
# Tijdpad advisering en
aanmelding per Gemeente
# Advisering op Montessorischool Loenersloot
# Overgang naar het VO
# Verplichte eindtoets
Deze avond is voor de ouders van de groep 8 kinderen en voor de belangstellende ouders van de groep 7 kinderen.
Na afloop geven we alle ouders het protocol overgang PO-VO mee naar huis,
zodat ze het thuis nog eens rustig kunnen nalezen.
Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken groep 8 zullen niet zijn op 10 januari (zoals in de jaarkalender staat), maar zullen zijn op 13 februari 2018. Informatie over de tijden
volgt...

13 t/m 17-11 Irene afwezig
i.v.m cursus
14-11 Vioolles Martha
Roegholt (laatste keer
proefperiode)
15 en 16-11 Desiree afwezig, Tweedaagse directeuren Stichting Monton
18-11 Intocht Sint in Nederland
20 t/m 23-11 Desiree in
O.B.
22-11 Bezoek leerkrachten
andere Montonscholen
25-11 Intocht Sint Loenen
e.o.
28-11 Informatieavond ouder groep 7 en 8, V.O.
29-11 Alle kinderen vrij,
studiedag Monton
04-12 BB Sintsurprises
05-12 Sinterklaasviering,
alle kinderen 12:00 vrij
06-12 Groep 1 t/m 4 vrij
07-12 Luciaviering, avond:
kerstversieren
08-12 Inleveren kopij
nieuwsbrief
11-12 Nieuwsbrief 4 uit

SML vrijwillige ouderbijdrage
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de SML is gesproken over
de incasso van de ouderbijdrage en de overblijfkosten. Een aantal ouders heeft
aangegeven dat met name het bedrag van de ouderbijdrage hoog kan uitvallen
en het niet voor iedereen haalbaar is dit bedrag in een keer te betalen.
Samen met de aanwezigen, de directie en de penningmeester van de SML is
besloten de bedragen van zowel de ouderbijdrage als de overblijfkosten bij
elkaar op te tellen en het gehele bedrag in 4 gelijke delen te innen.
Zoals de meesten van jullie hebben gemerkt is het eerste bedrag geïncasseerd. Dit is dus ¼ deel van het totale bedrag (ouderbijdrage +
overblijfkosten). Mochten jullie hier vragen over hebben, dan kunnen jullie
daarvoor terecht bij de penningmeester van de SML (Noortje Bruggeman, de
moeder van Madelief).
Wij hopen hiermee de kosten iets meer te verspreiden, waardoor het voor een
ieder aangenamer wordt.

Jarig

Bedankt voor jullie begrip. Noortje Bruggeman (Penningmeester SML)

Beide van harte gefeliciteerd!

De komende weken hebben we twee jarigen. Het
zijn:
21-11 Storm Detering
28-11 Jaco Zwagerman
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Gehoord in de onderbouw:

Uit de onderbouw:

Tijdens het werken met de duplo zie ik T bewonderend kijken naar V die een huis aan het
bouwen is met de duplo.

In de onderbouw hebben we een ‘groei bak’ met champignons staan. Het
duurde even voordat er wat gebeurde, maar toen de zwamvlokken begonnen te groeien was er geen houden meer aan. Het lijkt wel alsof ze per
uur groeien, ongelooflijk! Deze kist komt van het Milieu educatief Centrum
en laat de groei zien van een paddenstoel; de champignon.
In de klas hebben we een proefje gedaan met een champignon om de
sporen op te vangen op een wit papiertje en dat lukte wonderwel: er
vormde zich een bruin gekleurde ring op het papier waarop de plaatjes en
de sporen goed op te zien waren.
Natuurlijk zijn we verder gegaan met de paddenstoelen en weten de kleuters alles van de hoed, rok, de zwamvlokken, sporen en de plaatjes,
alsmede een heksenkring en een elfenbankje. Volgens V is het woord
elfenbankje helemaal verkeerd en moet het feeënbankje zijn…
We hebben er niet alleen over gewerkt, ook hebben we een elfenbankje
bekeken en hebben we gezien dat deze geen plaatjes heeft, maar ‘holletjes’ de buisjes. We hebben het elfenbankje gevoeld en geroken én natuurlijk onze handen daarna gewassen.
De kleuters weten dat er giftige- en niet giftige paddenstoelen bestaan en
dat je het beste paddenstoelen in de winkel kunt kopen, want die zijn ‘altijd’
eetbaar!
We zullen de champignons, als er genoeg zijn, oogsten en verwerken in
een omelet om die met elkaar lekker op te kunnen peuzelen.

T. : ‘gast, dat doe je
geniaal….’, hoe doe jij dat….?
Vervolgens begint V te vertellen wat en hoe hij het gebouwd
heeft…

Inge

Facebookaccount voor Montessorischool Loenersloot
Er bestaat een Facebook-account voor Montessorischool Loenersloot, die
we nieuw leven willen inblazen. Mochten er ouders zijn die hierop tegen zijn,
willen jullie me dit dan laten weten?
We kijken hoe we een zo beveiligd mogelijke pagina kunnen creëren.

Afvoeren tuinafval tuinspitdag
Op de klussendag en tuinspitdag is er weer flink wat werk verricht. Ouders bedankt voor jullie tijd, hulp en inzet!!!
Er ligt een grote hoop tuinafval naast de school, die we in de tuinzakken
van de gemeente willen scheppen.
De gemeente komt de zakken dan gratis ophalen. Wie wil ons helpen
scheppen, een keer na schooltijd???
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Uit de middenbouw
In de middenbouw zijn we gestart met het kosmische thema: ridders en kastelen. Hier wisten de kinderen al behoorlijk veel van,
dus maakten we een woordveld op het bord. Sommigen dachten bij
dit onderwerp vooral aan prinsen en prinsessen, maar anderen
konden ons al vertellen over de wapens uit die tijd en wat een hofnar doet op het kasteel. Vooral van Jaco en Krijn kunnen we veel
leren over dit onderwerp!
We hebben deze week gesproken over hoe een jongen ridder werd.
De kinderen schrokken er wel van dat jongens van zeven jaar werden geplaatst op een ander kasteel om opgeleid te worden, dat was
wel erg jong! Ze moesten ook helpen in de keuken en het eten opdienen, ook dat klonk niet zo aantrekkelijk. We hebben bekeken
welke kleding een ridder droeg en hoe een schild er uit zag. Daar
gaan we volgende week nog meer over leren…

Uit de bovenbouw
Roans spreekbeurt
Roan hield zijn spreekbeurt over het heelal. Het was een hele lange en interessante spreekbeurt. Zijn tekst was uitgeprint wel 2 meter lang en het
duurde wel 1 uur en 15 min en hij had ook nog eens 23 dia’s en omdat
Roan heel slim is was het heel leuk omdat hij dat met ons kon delen. Hier
is een stukje over zijn spreek beurt: Kepler22-A
Kepler22-A is de nieuwste planeet. Kepler22-A is een van de twee nieuwe
planeten in ons zonnestelsel. Op Kepler22-A is het 245 graden. Kepler22A is 145.280.000 kilometer ver van de zon af. Op Kepler22-A is er water.
De omtrek van Kepler22-A is 320.000 kilometer.
Groetjes: Lola en Julie

De ronde tafel gesprekken
Met het groepje van: Julie,
Quirine, Lara, Friso, Chiel,
Flora en Mirza hebben we
met Desirée een ronde tafel
gesprek gehouden op
10/11/17.
We hebben het gehouden
over sommige dagen die we
kunnen houden zoals: milieudag waarbij we zo min
mogelijk het milieu proberen
te vervuilen.
En Julie heeft naar de gemeente gebeld om de kapotte doelenpalen te laten
repareren. En het is gelukt. En als laatste hebben
we ook nog ‘goede doelendag’ bedacht, waarbij
we met de klas een goed
doel kiezen om geld voor
op te halen.
We hadden het superleuk
en het voelde echt heel
zakelijk.
Geschreven door: Lara en
Friso
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Nieuwtje uit de bovenbouw
Afgelopen week had heel de bovenbouw iets gedaan over muziek
met opdrachten. Je kon kiezen uit een songtekst maken op het ritme van twist and shout van the beatles. Ook kon je met je eigen
instrument het liedje Twist and Shout spelen, maar jammer genoeg
deed niemand dat. Maar dat is nog niet alles, want je kon ook een
dansje maken op het liedje. En je kon een collage maken en tot slot
modeweetjes. Hier is een songtekst deze is van Lola en Jayden
Schud en Drink (op melodie van Twist and Shout))
Pak de cola (pak de cola)
Schud en drink (schud en drink)
Kom op drink het nou op (drink het nou op)
Kom op kom op Drink het nou op (drink het nou op)
Dan is het op (dan is het op)
Koop dan een nieuwe (koop een nieuwe)
Schud en drink (schud en drink)
Nu is de cola song klaar (helemaal klaar)
Dat waren wij (Lola en Jayden)
Coooo, Cooooo, Cooo, COLA!!!
En we hadden ook een dansje van Friso, Mees, Mirza.
Die dansten er op los en alle kinderen moesten lachen ook de juffen.
Geschreven door (Boet en Jayden)

Muziek
Ons thema van muziek gaat over the Beatles.
We hebben verschillende opdrachten mogen doen, zoals: een collage maken van the Beatles en de kleding
daarvan. Broos en Quirine hebben dit gedaan.
Julie, Nova, Fabriz, Quirine, Lara, en Chiel hebben tekeningen gemaakt over de mode van de jaren 90.
Ties, Boet en Ennio hebben weetjes bedacht over mode en muziek.
Hier komt een weetje: Cher beëindigde haar
huwelijk met Gregg Allman in 1979 nadat hij was flauwgevallen in een Italiaans restaurant. Hij viel
met z’n gezicht in een bord spaghetti.
Janne, Mieke, Flora en Julia hebben een
songtekst geschreven op de melodie van
Twist and Shout. Hij gaat zo:
School is soms saai, soms wel saai.
Maar toch ook wel leuk, ook wel leuk.
Bijvoorbeeld met muziek, met muziek.
En je leert heel veel, heel erg veel.
We gymmen elke week, elke week.
We spelen heel veel buiten, heel veel buiten.
De juffen zijn heel lief, heel erg lief.
En je leert heel veel, heel erg veel.
Schoo… hoo… hoo… hool. School is leuk!
groetjes van Ennio en Broos
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