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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  3	  en	  donderdag	  5	  maart	  
!	  mobiel	  cacaomuseum	  in	  TB2,	  
BB3,	  MB2	  en	  OB3	  
Vrijdag	  6	  maart	  
!	  Audit	  Nederlands	  
Montessorivereniging	  
	  	  
Woensdag	  11	  maart	  	  
!	  Montessoridag	  
	  
	  
WC	  rollen	  gezocht!	  
Donderdag	  a.s.	  hebben	  we	  weer	  
heel	  veel	  wc	  rollen	  nodig	  voor	  een	  
mooie	  knutselactiviteit.	  Dus	  niet	  
weggooien.	  Wij	  zijn	  er	  heel	  blij	  
mee.	  
	  	  
Audit	  Montessorivereniging	  
A.s.	  vrijdag	  6	  maart	  komen	  
collega’s	  van	  andere	  
montessorischolen	  in	  het	  land	  bij	  
ons	  een	  audit	  doen.	  Daarvoor	  is	  
een	  kijkwijzer	  ontwikkeld	  gericht	  
op	  Montessori	  aandachtspunten.	  
We	  hebben	  eerst	  zelf	  als	  team	  de	  
kijkwijzer	  ingevuld	  en	  die	  
opgestuurd.	  Vrijdag	  komen	  ze	  de	  
hele	  dag	  kijken.	  Ze	  komen	  ook	  
praten	  met	  ouders	  (ik	  heb	  ouders	  
van	  de	  MR	  en	  de	  OR	  gevraagd	  en	  
omdat	  die	  niet	  allemaal	  konden,	  
er	  nog	  wat	  andere	  ouders	  bij	  
gevraagd).	  En	  natuurlijk	  ook	  met	  
leerlingen	  (we	  gaan	  de	  

leerlingenraad	  uitnodigen)	  en	  het	  
team.	  Zij	  maken	  een	  reflectief	  
verslag	  en	  daarop	  mogen	  wij	  dan	  
weer	  reageren	  met	  een	  
ontwikkelplan	  van	  1	  A4tje.	  Ik	  heb	  
er	  alle	  vertrouwen	  in	  dat	  zij	  zien	  
hoe	  hard	  er	  gewerkt	  wordt	  om	  
nog	  meer	  montessori	  te	  worden	  –	  
ook	  de	  rode	  lijn	  in	  ons	  schoolplan	  
zoals	  u	  weet.	  We	  doen	  niets	  
anders	  dan	  anders	  maar	  ruimen	  
wel	  extra	  op,	  tenslotte	  doe	  je	  dat	  
thuis	  ook	  als	  er	  visite	  komt!	  
	  	  
Montessoriproject	  –	  de	  wereld	  
rond	  in	  13	  klassen	  
Zo	  langzamerhand	  komen	  alle	  
klassen	  in	  de	  sfeer	  van	  het	  land	  
dat	  ze	  hebben	  gekozen.	  BB1	  koos	  
voor	  Mexico	  en	  heeft	  een	  les	  
gehad	  over	  pepers	  en	  taco’s.	  TB3	  
kreeg	  Spaanse	  les	  en	  heeft	  
zelfportretten	  gemaakt	  in	  de	  stijl	  
van	  Pablo	  Picasso.	  In	  BB2	  zijn	  
prachtige	  koala’s	  gevouwen	  met	  
veel	  weetjes	  over	  die	  dieren.	  De	  
OB	  was	  nog	  bezig	  met	  het	  
afronden	  van	  het	  Van	  Gogh	  
project,	  dus	  die	  starten	  komende	  
week	  pas	  echt	  goed.	  Ogen	  en	  
oren	  openhouden	  voor	  de	  
wereldreis	  die	  u	  in	  school	  kunt	  
maken!	  
	  	  


