
 

MededelingenMededelingen  
Nr. 5 donderdag 25-10-2018 

  

26 oktober  Fusiefeest leerlingen (overdag) en (oud) 
ouders, oud-leerlingen en teamleden( ‘s 
avonds) 

29 oktober t/m 9 november  Tussentoetsen en herfstsignalering 

29 en 30 oktober  OB Logopedische screening  

1 november  Prinsenbeek: opa en oma ochtend 

22 november  Groep 8 informatieavond 

Algemeen 
Nieuwe opzet Mededelingen 
Op verzoek van vele ouders hebben we de opzet van de Mededelingen iets aangepast. We 
zullen de Mededelingen voortaan starten met een stuk algemeen waarin informatie staat die 
voor beide locaties van toepassing is. Daarna zullen we de locatiespecifieke informatie 
vermelden onder een eigen kopje per locatie. Zo hopen wij de Mededelingen makkelijker 
leesbaar te maken en verwarring te  voorkomen. 
 
OC Breda en OR Prinsenbeek Montessori+ bedankt! 
Het team werd vandaag verrast door de OC/OR met een geweldig lekkere taart ter ere van de 
fusie. Wat ontzettend attent, dank jullie wel! 

 

Fusiefeest voor (oud)- 
ouders in de Mezz 
De kaartjes voor het fusiefeest 
in de avond zijn nog steeds te 
koop  op beide locaties. Er is 
een geweldig programma in 
elkaar  gezet. Hoe leuk is het 
om samen met ouders, 
oud-ouders en teamleden van 
Montessori+ en Pebbels+ van 
beide locaties te swingen op 
geweldige muziek!   

 



 

De poster van het feest is in deze Mededelingen opgenomen. Voor de oplettende kijker zijn 
er een aantal “bekenden” te spotten. Maartje uit BTB1 speelt in The Ladybirds & Friends, 
Josine uit BBB5 speelt in de Chica’s, Geert uit BHB4 in de Lekke Band en een van het duo DJ 
Paul en Tony is Marco een oud stagiaire. 

Op onze Facebookpagina’s is het op dit moment nog steeds mogelijk om favoriete tracks 
door te geven voor de dj’s. Het belooft een spectaculair feestje te worden waar nog lang over 
wordt nagepraat. 

Locatie BredaLocatie Breda  
 
BB2 en OB2 
De leerkracht van BB2, Haakon, is uitgevallen voor deze groep. Wij hebben met ouders en 
kinderen en natuurlijk ook met het team gesproken over een tweetal opties. Een van de 
opties was de groep verdelen onder de overige bovenbouwen, dit omdat wij geen geschikte 
kandidaat op de uitgezette vacature konden vinden. In een gesprek dat wij met de kinderen 
hadden, gaven zij aan graag als groep bijeen te blijven. Vanuit het team heeft Sofie 
aangegeven deze groep graag te willen draaien. Omdat Sofie vier dagen werkt hebben wij 
ook aan Dorien Alferink gevraagd om terug te komen naar de Montessori+. Dorien heeft 
jaren op onze school gewerkt als midden- en bovenbouwcollega, IB-er en als MT-lid. Super 
fijn, dat Dorien bij ons op school terugkomt. Wij zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat 
Sofie en Dorien beiden de groep gaan draaien, zodat de groep bijeen blijft. 

In OB1is door het vertrek van Sofie vacatureruimte ontstaan. Jeanne Brooijmans de 
leerkracht die deze groep jaren heeft gedraaid en inmiddels van haar welverdiende pensioen 
aan het genieten was heeft aangegeven twee dagen terug te willen komen in OB1. Geweldig 
dat Jeanne tot het eind van het jaar weer bij ons terugkomt. Lily van Gils uit MB1, was dit 
schooljaar voor het eerst parttime gaan werken, maar bood spontaan aan haar vrije dagen 
op te geven voor het werken in OB1 naast haar reguliere werk in MB1. Maaike en Lily zullen 
wel wisselen qua werkdagen in MB1. 

Vanaf volgende week maandag zal bovenstaande situatie ingaan. Deze week is samen met 
de kinderen van BB2 en een aantal collega’s het lokaal geschilderd en is er opgeruimd, zodat 
er volgende week goed begonnen kan worden. Alle betrokken ouders zijn inmiddels op de 
hoogte gesteld. Wij willen alle mensen die met ons hebben meegedacht heel hartelijk 
bedanken. Ook Martijn, voor je prachtige schilderwerk bedankt! Grote dank gaat uit naar de 
flexibiliteit van Dorien, Jeanne, Sofie, Lily en Maaike! 

Donatie boeken door de OC in Breda 
In de kinderboekenweek zijn er mooie nieuwe boeken-pareltjes in 
de bibliotheek bijgekomen met dank aan de OC. Namens de 
kinderen en teamleden: ontzettend bedankt! 
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Schaakleraar gezocht! 
Op school wordt al een aantal jaren na schooltijd schaakles aangeboden. Op dit moment lukt 
het niet om deze schaaklessen te verzorgen. Mocht er onder de ouders nog iemand een 
goede schaakleraar kennen, dan houden we ons van harte aanbevolen.  

 
 

Locatie PrinsenbeekLocatie Prinsenbeek  
 
Opa en oma ochtend in Prinsenbeek 
Op donderdag 1 november is het zover, de opa en oma ochtend in Prinsenbeek. Op de lijsten 
in de klas verschijnen steeds meer opa’s en oma’s. De opa’s en oma’s mogen tijdens de 
inloop direct met de kinderen mee de klassen in. Om 10.30 uur zal de ochtend voor de opa’s 
en oma’s afgelopen zijn en gaan de kinderen verder aan de slag in de klas. 

Trakteren 
Vanwege het groeiende leerlingenaantal heeft het leerkrachtenteam besloten om het 
trakteren op school  iets aan te passen. Voorheen mocht de jarige alle klassen langs om de 
juffen en de meneren te trakteren als zij dit wilden. Omdat er nu steeds meer kinderen op 
school zitten merken we dat dit regelmatig de lessen en de rust in de andere klassen 
verstoord. We hebben dan ook met elkaar afgesproken om het trakteren alleen nog in de 
eigen groep plaats te laten vinden. We rekenen hierbij op uw begrip. De leerkrachten zullen 
dit de komende week ook met de kinderen in de klassen bespreken.  

Inloop 
In de ochtend werken wij met een inloop. Het doel van de inloop is dat de leerkracht de tijd 
heeft om ieder kind even te zien of te spreken voordat de schooldag start. We merken dat de 
laatste tijd toch weer veel ouders mee naar binnen lopen. We zien graag dat de leerlingen 
vanaf groep 3 zelfstandig naar binnen komen. Het Montessori-onderwijs gaat uit van het 
principe “leer mij het zelf doen” en wij zijn van mening dat kinderen vanaf deze leeftijd echt 
zelfstandig naar binnen kunnen gaan. Wanneer er bijzonderheden zijn dan kunt u de 
leerkracht altijd even een mailtje sturen. Bij echt dringende zaken mag u natuurlijk even met 
uw zoon of dochter mee naar binnen lopen. Na schooltijd zijn ouders van harte welkom om 
met hun zoon of dochter naar binnen te komen om te kijken in de groep of om de leerkracht 
even te spreken. Wil u zeker zijn dat de leerkracht tijd heeft om met u in gesprek te gaan dan 
is het fijn als u via de e-mail even een afspraak maakt. 
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Ziek melden 
Wist u dat het ook mogelijk is om uw zoon of dochter via de website ziek te melden? Er 
wordt momenteel weinig gebruik van gemaakt, vandaar dat we deze optie graag nog een 
keer onder de aandacht brengen! Op de beginpagina van onze website, 
https://www.montessoriplus.nl/, staat rechtsbovenaan een knop om uw zoon of dochter 
ziek te melden. 

 

Pebbels+Pebbels+  
Van 3 t/m 14 oktober 2018 hebben wij met zijn allen, nóg meer gelezen dan we anders doen. 
Deze week stond namelijk in het teken van de kinderboekenweek, met als thema; 
vriendschap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de kinderboekenweek is er één boek wat landelijk centraal staat. Dit jaar was dat het 
boek met de titel; “Kom erbij!” Hebben jullie hem ook gelezen? Zoals jullie kunnen zien, 
hebben wij ervan genoten. 
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Het verhaal gaat over twee kinderen genaamd Kit en Pelle die 
hun fantasie de vrije loop laten. Het kleed dat zij tegenkomen, 
verandert in een paard, walvis, draak, kameel, krokodil en 
tenslotte een trein. Iedereen die het leuk vond mocht mee op 
fantasie reis. Ook wij zijn meegegaan in het fantasieverhaal en 
vonden het prachtig om deze avonturen met Kit en Pelle te 
mogen beleven. 

 
Bij Pebbels genieten wij van de fijne momenten die wij met 
elkaar hebben. Echte vriendschappen ontstaan, ook al bij de 
allerkleinsten! 
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Op tijd de deur uit 
In veel gezinnen is het ’s ochtends spitsuur. In korte tijd moet iedereen opstaan, zich wassen en 

aankleden en ontbijten. Kinderen hebben vaak aansporing nodig om ervoor te zorgen dat ze op tijd 

de deur uit zijn. En dat valt niet altijd mee.  Zeker als je als ouder zelf geen ochtendmens bent. Lees 

verder voor  tips om de ochtendspits goed te doorstaan  
 
(https://www.cjgbreda.nl/nieuws/op-tijd-de-deur-uit) 

  

CJG Breda 

Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij 

de School-CJG-er van CJG  op de locaties Breda en Prinsenbeek. 
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