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Beste ouders,
Volgende week woensdag starten onze jaarlijks terugkerende cultuurweken. De kinderen zijn al
druk bezig met de voorbereiding van een bijzondere opening. Nieuwe media, audiovisueel en
drama staan dit jaar centraal. In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over de
cultuurweken.
Kosmisch onderwijs is het hoofdthema van de algemene ouderavond van maandag 9 maart.
Het kosmisch onderwijs is een belangrijk onderdeel van het Montessorionderwijs. Alle
vakgebieden komen hierin samen en op deze avond gaan wij u laten zien en vertellen wat er
allemaal aan bod komt tijdens de lessen. Het kosmisch onderwijs start bij het ‘alles’ (het
ontstaan van het heelal) en gaat door tot de tijd van nu. De wereld wordt als één geheel
gebracht. Hoe wij dat doen? Dit kunt u horen en zien op 9 maart vanaf 19.30 uur. Er worden
deze avond verschillende presentaties gegeven door leerkrachten over de lessen in de klas. U
kunt kiezen bij welke bouw u wilt aansluiten. Hiernaast geven Staffan van Veen
(bewegingsonderwijs) en Liesbeth Vos (beeldende vorming) ook voorlichting over wat de
kinderen bij hun lessen leren. De avond wordt geopend met een korte presentatie door de
Ouderraad.
Wij zien uit naar de cultuurweken en de ouderavond, en wij hopen u allen daar te zien.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Woensdag 4 maart
Maandag 9 maart
Woensdag 11 maart
Woensdag 11 maart
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 20 maart
Donderdag 26 maart

Belangrijke data & afspraken
Opening cultuurweken
Algemene ouderavond
19.30-21.00 uur
Bijeenkomst klassenouders
Aanvang 08.50 uur
OR vergadering
Aanvang 10.00 uur
Informatieochtend 2- en 3-jarigen
Afsluiting cultuurweken
MR vergadering
19.30-21.00 uur

Cultuurweken
Dit jaar richten we ons specifiek op de disciplines nieuwe media, audiovisueel
en drama. In de klassen zullen de leerlingen tijdens deze weken kennismaken
met film, fotografie en drama.
Bij het maken van filmpjes, zoals stopmotion e.a., is drama een heel belangrijk
aspect: welk verhaal wil je vertellen en wat wil je dat de kijker ziet? Welke
emotie en houding is er te zien? Zo zijn er nog veel meer leuke en leerzame
aspecten op het gebied van mediawijsheid, filmtechniek en composities. De
leerlingen gaan dit tijdens de cultuurweken ervaren.
Op woensdag 4 maart begint de schooldag met een bijzondere opening van
de cultuurweken. Deze ochtend loopt wat anders dan gewoonlijk. Alleen de
ingang aan de Weesperzijde zal open zijn. Er zal steeds een gedeelte van de
ouders en kinderen in de hal worden toegelaten om de opening bij te wonen.
Als dit na een paar minuten is afgelopen lopen deze ouders met hun kinderen
door naar de klassen en wordt er plaats gemaakt voor een volgende groep.
De wachtende ouders met kinderen moeten eventjes geduld opbrengen om
daarna ook te kunnen genieten van het moois in de hal…

Wilt u uw hulp aanbieden? Graag! U kunt dan contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.

Parro
Vanaf januari zijn we aan het werk met Parro. Alle leerkrachten gebruiken deze
app om korte berichten of mededelingen te sturen. Wij merken dat nog niet alle
ouders de berichten lezen waardoor belangrijke mededelingen gemist kunnen
worden. Wij vragen u om deze app regelmatig te openen.

Wijziging aanwezigheid Marcella van der Vliet
De inloop ochtend van Ouder- en Kindadviseur Marcella van der Vliet is tijdelijk verplaatst van
de woensdagochtend naar de vrijdagochtend 08.30 uur (oneven weken).

De Minibieb
Tot ons plezier wordt er veel gebruik gemaakt van de Minibieb, buiten
naast de hoofdingang. Helaas is deze echter op het ogenblik leeg.
Dus mocht u nog kinderboeken over hebben, zou het fijn zijn als u
deze in de Minibieb wilt plaatsen. Zodat er weer veel geleend en geruild
kan worden!

