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4 t/m 8 juni Toetsweek groep 1 t/m 7 
11 t/m 15 juni Toetsweek groep 1 t/m 7 
6, 7 en 8 juni Kamp groep 8 
 
 
Nieuwe website 

Sinds 4 juni staat de nieuwe website online. Op www.montessoriplus.nl kunt u de nieuwe website bekijken.  
Achter de schermen wordt nog het een en ander aangepast. Op de homepage van de website vindt u een 
knop “Ziekmelden”. Via deze knop kunt u door middel van het invullen van het formulier uw kind(eren) 
ziekmelden.  
 
Juffen- en menerendag 22 juni 

Op vrijdag 22 juni is het juffen- en menerendag. Op deze dag vieren alle juffen en meneren hun verjaardag 

samen op school. Tijdens deze dag gaan de leerlingen met hun eigen klas iets leuks doen. Hierover zullen 

jullie op een later tijdstip meer informatie krijgen van de leerkrachten. De ouderraad regelt jaarlijks een 

cadeau namens de kinderen. De leerlingen hoeven dus niet zelf een cadeautje voor de leerkrachten mee te 

nemen, maar tekeningen, knutselwerkjes of een mooie kaart worden altijd gewaardeerd als je toch graag 

zelf iets wil geven. Deze week ontvangen de leerlingen van de ouderraad een brief met verdere informatie 

over het cadeau voor de juffen en meesters. Het cadeau moet natuurlijk nog een verrassing blijven voor de 

juffen en meesters, dus verklap nog niets op school! 

 

Modderdag 29 juni 

Op vrijdag 29 juni is het eindelijk zover, de nationale Modderdag. De modderdag is een activiteit waarbij 

kinderen eens echt lekker vies mogen worden! Belangrijk om hierbij te vermelden is dat leerlingen hierbij 

zelf kunnen bepalen hoe vies zij willen worden. Het ene kind zal heerlijk buikschuivend door de modder 

gaan, terwijl voor het andere kind het blote voetenpad al een overwinning is. Achter de schermen zijn de 

medewerkers van Pebbels al druk bezig om hier voor iedereen een waar feestje van te maken!  

We zullen deze modderdag organiseren bij openluchtzwembad de Kuil in Prinsenbeek. Hier hebben we 

zand, water en douches; alles wat je nodig hebt om er een daverend succes van te maken. 

Het is prettig als de leerlingen deze dag al in oude kleren, die echt vies mogen worden, naar school komen. 

De leerlingen van MB2, BB1 en HB2 zullen ‘s ochtends vanuit school direct naar de Kuil vertrekken. Na de 

modderactiviteiten kunnen de leerlingen douchen bij de Kuil en gaan zij terug naar school. Het is dus 

belangrijk dat zij een tas meenemen met douchespullen en schone kleren. 

De leerlingen van OB1, MB1 en HB1 zullen in de middag naar de Kuil gaan om lekker met de modder aan de 

slag te gaan. Ook zij zullen na afloop douchen en weer schoon naar huis toe keren. Voor deze dag zijn wij 

nog wel op zoek naar enkele hulpouders en rij-ouders. Deze vraag zal later door de leerkrachten uitgezet 

worden in de klassen. 

 
Fusie Apollo en Montessori+ 

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van het bericht dat wij hebben ontvangen dat de fusie van onze 

beide scholen is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen wij dus 

als één school samen verder gaan. Dit willen wij graag samen vieren! Daarom zal er aan het begin van het 

http://www.montessoriplus.nl/


schooljaar een feestelijke dag zijn voor leerlingen, maar ook een feestelijke avond voor de ouders! Meer 

informatie hierover volgt nog! 

 

Ouderavond fusie Apollo en Montessori+ 

In maart hebben we de laatste ouderavond gehad i.v.m. de fusie met de Montessori+ Breda. Uit deze avond 

zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen waar wij als team hard mee aan de slag zijn 

gegaan.Dat de fusie tussen beide scholen zijn vruchten afwerpt blijkt wel, we zijn binnen een jaar tijd 

gegroeid tot ruim boven de opheffingsnorm. Graag willen we met u terugblikken op het afgelopen 

fusiejaar, de aandachtspunten die uit de vorige bijeenkomst naar voren kwamen evalueren en 

vooruitblikken op het komende jaar.  

Dit willen we graag met u samen doen aan de start van het nieuwe schooljaar. In de nieuwe schoolkalender 

zullen wij hiervoor een avond prikken waarop we u van harte uitnodigen om met ons samen hierover van 

gedachten te wisselen. 
 
Leerlingen draaien proef op school 

Als leerlingen die al op een andere school staan ingeschreven willen overstappen naar onze school dan 

komen zij altijd twee dagen proefdraaien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf mogen ervaren hoe 

onze school werkelijk is. Ook kunnen wij tijdens  dit proefdraaien zien of wij  aan de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen kunnen voldoen. Vrij recent hebben wij gehoord dat we met drie extra groepen kunnen 

starten in het komend schooljaar. Hierdoor zijn er op dit moment relatief veel kinderen die komen 

proefdraaien. 

 

Doorstroomochtend 

Op donderdag 5 juli zal de gebruikelijke doorstroomochtend plaatsvinden. De leerlingen maken tijdens deze 

ochtend kennis met hun nieuwe leerkracht(en) en klasgenootjes. Zeker gezien de uitbreiding van de school 

is het voor de leerlingen prettig om te weten bij wie zij in de klas zullen komen en wie de nieuwe 

leerkracht(en) zal (zullen ) zijn. Leerlingen die het komend schooljaar bij ons starten, zullen natuurlijk ook 

voor deze ochtend uitgenodigd worden. 

 

Organisatietalent gezocht voor de ouderraad 

Ben jij een kanjer in organiseren, heb je leuke ideeën en help je de school graag mee om het voor alle 

leerlingen nog leuker te maken op school? De ouderraad is op zoek naar versterking voor komend 

schooljaar! Deze fanatieke en creatieve ploeg ouders vergadert ongeveer 8 keer per jaar en organiseert 

diverse schoolactiviteiten zoals onder andere Sinterklaas, de schoolfotograaf, het kerstdiner, carnaval en de 

avondvierdaagse. Heb je interesse om plaats te nemen in de ouderraad of wil je graag meer weten over de 

rol van ouder binnen de ouderraad? Neem dan even contact op met de voorzitter van de ouderraad; Jorg 

van Wanrooij, vader van Pim (MB1), Jelle (MB1) en Roos (MB2). Zijn e-mailadres is 

jorgenmirjam@gmail.com 

 

HB1 

HB1 naar het Biesbosch Museumeiland 

Ter afsluiting van het IPC thema “Met de stroom mee” zijn we samen met 

HB2 naar het Museumeiland in Werkendam geweest. 

Op weg naar het museum konden we heel goed zien hoe het rivierlandschap 

in Nederland er uit ziet. We zagen veel terug van wat we tijdens het thema 

hebben geleerd.  

Nadat de kinderen een speurtocht door het museum hebben gedaan waarin 

ze van alles hebben geleerd over het gebied, zijn we aan boord gegaan van de 



fluisterboot. We hebben gevaren door hele smalle slootjes en hebben beverpaden en reigers gezien. De 

kapitein vertelde ons van alles en we mochten een echte beverhuid voelen.  

Onze leerzame, warme en zonnige dag hebben we afgesloten op De Biesbosch Beleving. Hier kon je ervaren 

hoe stuwen en dammen werken en wat er gebeurd als het eb wordt. Helemaal droog zijn we niet naar huis 

gegaan, maar wel dolenthousiast en een ervaring/ belevenis rijker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pebbels+ 

Wat is er enorm genoten van de techniek weken die net achter de rug zijn. Hard is er gewerkt aan de 

knikkerbanen. De spanning en strijd om de winst werd elke dag een beetje groter. Mooi om te zien, hoe dit 

heeft geleefd binnen de school. Zowel bij de kinderen, als de leerkrachten ;) MB1, was hierbij de absolute 

winnaar! Nogmaals gefeliciteerd vanuit Pebbels. Naast de knikkerbanen zijn er nog vele onderwerpen aan 

het licht gekomen, waarbij veel is geleerd. Bij Pebbels is er druk getimmerd, gezaagd en geknext. Bij de BSO, 

het kinderdagverblijf, de peuters maar zeker ook bij de TSO. Genieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen is het laatste blok van het atelier van dit schooljaar alweer van start gegaan. Het atelier wordt 

gegeven aan de kinderen uit de HB klassen, waarbij zij een keuze kunnen maken uit 3 verschillende 

activiteiten die georganiseerd worden, om hen zo extra uitdaging te kunnen 

bieden. Het onderwerp van de activiteit kan 

aansluiten bij IPC. Hierbij heeft Pebbels de eer om 

1 van die activiteiten te mogen bedenken en 

uitvoeren. De onderwerpen die Pebbels dit jaar 

aan bod heeft laten komen zijn; Bakken met 

chocolade, Kennis maken met verschillende 

creatieve disciplines, lekker en gezond koken en 

het bij het laatste blok is het onderwerp van 

Pebbels bootcamp. Wat een samenwerking 

allemaal teweeg brengt om het beste aan de kinderen te kunnen geven! 



Codekampen tijdens de zomervakantie in Breda  

Deze zomervakantie organiseert Bomberbot Codekampen op 

scholen in Breda. Tijdens deze Codekampen leren kinderen 

van 8 - 13 jaar de basisprincipes van programmeren en 

bouwen ze hun eerste website of eerste game. Kinderen 

ontwikkelen op het kamp digitale vaardigheden die ze nu en 

later goed kunnen gebruiken. Tussen 09:00 en 17:00  uur 

wordt er geprogrammeerd en spelen kinderen leuke binnen- 

en buitenspellen. Op de laatste dag zullen de kinderen tijdens 

de demo aan geïnteresseerde ouders en belangstellenden hun gemaakte website of game tonen. Op 

www.bomberbot.com/breda kan je meer informatie vinden en je inschrijven.  

https://bomberbot-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1168dEx-oNp1lipbWMerZ9srAyutQ6zRr_NrAOGdw1PU-0&key=YAMMID-51899201&link=http%3A%2F%2Fwww.bomberbot.com%2Fbreda


 



  

  

 

 

 

Hooggevoeligheid bij kinderen 
Het ene kind is gevoeliger dan het andere. Er zijn ook kinderen die hooggevoelig zijn. Hiervan is  (meestal) 

sprake als een kind, in vergelijking tot anderen, meer dingen opmerkt in zijn omgeving en langer over 

dingen nadenkt voordat het handelt. 

Kinderen die hooggevoelig zijn, zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels uit hun omgeving. Hun zintuigen 

zijn gevoeliger waardoor ze intenser zien, horen, proeven ruiken en voelen. Hierdoor raken ze sneller 

overprikkelt. 

 

Kenmerken van hooggevoeligheid zijn terug te zien op verschillende gebieden, namelijk lichamelijk, 

emotioneel , mentaal  en spiritueel. 

  

Lees hier de tips voor ouders over omgaan met hooggevoelige kinderen. (link is: 

https://www.cjgbreda.nl/nieuws/hooggevoeligheid-bij-kinderen) 

CJG Breda 

Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er van 

CJG Breda.  Op jouw school is dit: Chantal Hendrickx, e-mail: chantal.hendrickx @cjgbreda.nl 

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van 

leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers 

die met kinderen en jongeren werken. 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl . 

  

  

  

  

 

https://www.cjgbreda.nl/nieuws/hooggevoeligheid-bij-kinderen
https://www.cjgbreda.nl/nieuws/hooggevoeligheid-bij-kinderen



