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Belangrijke	  data	  
Komende	  week	  

!	  start	  rapportgesprekken	  
Vrijdag	  19	  feb	  	  
!	  studiedag	  	  -‐	  alle	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  22	  t/m	  vrijdag	  26	  maart	  
!	  voorjaarsvakantie	  
Mandag	  1	  maart	  

!	  start	  montessoriproject.	  
	  	  
Start	  deze	  week	  

We	  zijn	  dinsdag	  goed	  gestart!	  Ondanks	  het	  ijs	  
en	  de	  sneeuw	  waren	  bijna	  alle	  kinderen	  op	  
school.	  En	  alle	  leerkrachten	  waren	  er,	  zelfs	  op	  

de	  fiets	  uit	  Haarlem!	  
Het	  is	  even	  wennen	  aan	  de	  gespreide	  start-‐	  en	  
eindtijden,	  ook	  voor	  de	  kinderen	  die	  door	  

BSO’s	  worden	  opgehaald.	  Maar	  de	  meeste	  
kreukels	  zijn	  gladgestreken.	  
Het	  buitenspelen	  is	  verre	  van	  ideaal	  –	  omdat	  

we	  de	  groepen	  gescheiden	  moeten	  houden	  
speelt	  er	  1	  klas	  op	  1/3	  van	  het	  plein.	  Weinig	  

ruimte	  en	  met	  de	  sneeuw	  en	  de	  gladheid	  ook	  
beperkte	  activiteiten.	  We	  gaan	  kijken	  of	  we	  
deels	  naar	  Plan	  West	  kunnen	  uitwijken.	  

	  	  
Montessoriproject	  
Op	  maandag	  1	  maart	  na	  de	  vakantie	  start	  het	  

jaarlijkse	  Montessoriproject.	  Het	  thema	  dit	  
jaar	  is	  Wetenschappers.	  
Door	  de	  Coronamaatregelen	  ziet	  het	  project	  

er	  anders	  uit	  en	  ook	  de	  Montessoridag	  wordt	  
‘light’	  gevierd.	  Volgende	  week	  meer	  info!	  
	  	  

Studiedag	  19	  februari	  gaat	  door	  
De	  studiedag	  volgende	  week	  vrijdag	  gaat	  door	  
–	  alle	  kinderen	  zijn	  vrij	  die	  dag.	  

Ik	  kan	  me	  voorstellen	  dat	  jullie	  denken:	  huh?	  
Ze	  zijn	  net	  weer	  naar	  school	  –	  hoezo	  geef	  je	  ze	  
dan	  weer	  vrij	  terwijl	  ze	  zoveel	  onderwijs	  

gemist	  hebben?	  

Ik	  licht	  het	  graag	  toe!	  De	  kinderen	  zijn	  altijd	  
onze	  prioriteit	  als	  school.	  Niet	  alleen	  op	  de	  

korte	  termijn,	  maar	  ook	  op	  de	  lange	  termijn.	  
Wat	  jullie	  zien	  aan	  de	  ‘voorkant’	  van	  het	  team	  
is	  dat	  de	  kinderen	  elke	  dag	  online	  les	  hebben	  

gehad	  en	  met	  hun	  vragen	  terecht	  konden.	  
Aan	  de	  achterkant	  zijn	  er	  werkgroepen	  die	  
bezig	  zijn	  om	  	  te	  zorgen	  dat	  we	  nog	  meer	  

montessori	  worden,	  dat	  we	  rekenen	  en	  
andere	  vakken	  op	  een	  andere	  manier	  
aanbieden	  om	  kinderen	  nog	  meer	  op	  maat	  

onderwijs	  te	  bieden.	  Werkgroepen	  die	  zorgen	  
dat	  we	  als	  school	  up-‐to-‐date	  en	  in	  
ontwikkeling	  blijven.	  Die	  werkgroepen	  hebben	  

gewoon	  doorvergaderd.	  En	  op	  de	  studiedagen	  
delen	  we	  die	  resultaten	  en	  maken	  we	  ons	  
klaar	  voor	  de	  volgende	  stap.	  Er	  zijn	  5	  

studiedagen	  dit	  jaar,	  waarvan	  we	  de	  laatste	  
zullen	  moeten	  besteden	  aan	  de	  verhuizing.	  En	  
op	  elke	  studiedag	  besteden	  we	  een	  halve	  dag	  

aan	  samen	  overleggen	  en	  praten	  over	  de	  
koers	  van	  onze	  school.	  En	  een	  halve	  dag	  

samenwerken	  in	  de	  bouw,	  een	  dag	  waarop	  
iedereen	  er	  is	  en	  er	  ook	  tussen	  de	  bouwen	  
afgestemd	  kan	  worden	  over	  bijvoorbeeld	  het	  

rekenonderwijs.	  Studiedagen	  zijn	  goud	  waard	  
en	  het	  zijn	  er	  veel	  te	  weinig.	  Dus	  daarom	  laat	  
ik	  ze	  absoluut	  doorgaan.	  

	  	  
Rapporten	  
Bij	  de	  meeste	  groepen	  gaan	  deze	  week	  de	  

rapporten	  mee	  naar	  huis.	  De	  gesprekken	  
zullen	  volgende	  week	  of	  in	  de	  weken	  na	  de	  
voorjaarsvakantie	  plaatsvinden.	  

	  
TSA	  inschrijving	  3e	  blok	  is	  gestart	  
Helaas	  op	  dit	  moment	  geen	  TSA,	  maar	  we	  

bereiden	  ons	  goed	  voor	  op	  het	  moment	  dat	  
we	  weer	  kunnen	  starten.	  De	  ervaring	  leert	  
inmiddels	  dat	  er	  in	  t	  weekend	  iets	  wordt	  

uitgelekt,	  dan	  wordt	  t	  dinsdag	  bevestigd	  
officieel	  en	  dan	  weten	  we	  pas	  
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donderdagochtend	  wat	  de	  echte	  regels	  zijn.	  
En	  dan	  hebben	  we	  dus	  nog	  twee	  dagen	  om	  

het	  te	  regelen.	  En	  dat	  is	  veel	  te	  kort	  voor	  TSA.	  
Vandaar	  dat	  we	  jullie	  nu	  al	  vragen	  om	  een	  
keuze	  te	  maken,	  wij	  doen	  de	  indeling,	  en	  dan	  

kunnen	  we	  onmiddellijk	  starten	  als	  t	  weer	  
kan!	  Je	  hebt	  alleen	  betaald	  voor	  de	  dagen	  dat	  
er	  TSA	  is	  geweest.	  Je	  gaat	  ook	  alleen	  maar	  

betalen	  voor	  de	  dagen	  dat	  er	  TSA	  zal	  zijn.	  
Maar	  we	  moeten	  wel	  klaar	  staan	  en	  alles	  in	  
gereedheid	  hebben.	  

	  
Eske	  Lascaris,stagiaire,	  stelt	  zich	  voor	  
Beste	  ouders/verzorgers	  van	  leerlingen	  op	  de	  

10e	  Montessorischool	  de	  Meidoorn,	  	  
Mijn	  naam	  is	  Eske	  Lascaris,	  ik	  ben	  19	  jaar	  oud	  
en	  derdejaars	  student	  Toegepaste	  Psychologie	  

aan	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  Vanaf	  
begin	  februari	  tot	  de	  zomervakantie	  loop	  ik	  
hier	  op	  school	  mijn	  afstudeerstage.	  Hierin	  zal	  

ik	  de	  leerlingen	  begeleiden	  en	  ondersteunen	  
op	  sociaal-‐emotioneel	  gebied	  en	  sluit	  ik	  aan	  

bij	  de	  interne	  begeleiders.	  Het	  is	  het	  belangrijk	  
om	  te	  weten	  dat	  ik	  geen	  bijles	  ga	  geven	  maar	  
zal	  de	  leerlingen	  ondersteunen	  op	  

psychologisch	  gebied	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  
positieve	  ontwikkeling.	  Ik	  zou	  de	  leerlingen	  
bijvoorbeeld	  kunnen	  begeleiden	  op	  het	  gebied	  

van	  faalangst,	  concentratiemoeilijkheden	  en	  
werkhouding.	  	  
Merkt	  u	  dat	  uw	  kind	  ergens	  tegen	  aanloopt	  op	  

sociaal-‐emotioneel	  gebied,	  heeft	  dit	  mogelijk	  
negatief	  effect	  op	  de	  ontwikkeling	  en	  zou	  u	  
het	  fijn	  vinden	  als	  uw	  kind	  hierin	  ondersteunt	  

wordt?	  Bij	  interesse	  kan	  u	  uw	  kind	  aanmelden	  
bij	  zijn/haar	  leerkracht!	  
	  

Ik	  kijk	  er	  naar	  uit	  om	  positieve	  bijdrage	  te	  
leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerlingen	  
en	  ik	  heb	  super	  veel	  zin	  om	  deze	  stage	  te	  

beginnen.	  Wellicht	  komen	  we	  elkaar	  op	  school	  
tegen!	  Met	  vriendelijke	  groet,	  Eske	  Lascaris	  	  
	  

	  
	  

Cadeautje	  
Fijn	  om	  van	  zoveel	  ouders	  te	  horen	  dat	  ons	  

cadeautje	  gewaardeerd	  wordt.	  Hierbij	  een	  
foto	  van	  Paykan	  die	  thuis	  al	  heel	  snel	  met	  zijn	  
vader	  samen	  een	  	  mooie	  auto	  in	  elkaar	  had	  

geknutseld!	  	  
	  

	  

	  


