
 

Mededelingen  
Nr. 1 2019-08-22 
 

Vanaf maandag 26 augustus  Aanvangskampen 

Donderdag 12 september  17.30-19.30 uur Informatieavond 

Donderdag 19 september  MR vergadering 

Algemeen 

Personele zaken 
Wij zijn afgelopen week gestart met een aantal nieuwe leerkrachten.  Wij zijn erg blij dat er 
weer zoveel kwalitatief goede teamleden ons team komen versterken. Thari, Lieke, Debby, 
Ankie, Annemie, Siebe en Christien; welkom! 

De “Even voorstellen” stukjes van alle leerkrachten zullen ook op onze website te vinden zijn.  

Zoals jullie hebben gelezen in de persoonlijke brief die de directie afgelopen maandag heeft 
gestuurd, nemen Carla en Monique afscheid per 01-01-2020. Johan van Knijff (voorzitter CvB 
Markant Onderwijs), zal samen met een geleding vanuit het team en een afgevaardigde 
vanuit de oudergeleding MR de sollicitatieprocedure leiden. 

Noortje van Hulst gaat m.i.v. de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Haar werkdag in 
de groep zal overgenomen worden door Anne-Sophie. Haar taken als locatieleider van 
Prinsenbeek door Esther Meesters. 

Mirte en Rick verwachten hun tweede kind. Mirte zal vanaf de kerstvakantie met 
zwangerschapsverlof gaan. Wij zijn op dit moment nog bezig het verlof van Mirte in te vullen. 

Jolanda van Leeuwen verwacht samen met haar partner haar eerste kind. Zij is half februari 
uitgerekend en zal rond de kerstvakantie met verlof gaan. Ook voor Jolanda zijn wij nog aan 
het bekijken hoe we dit verlof gaan invullen.  

Yvonne Hillhorst werkt al heel wat jaren bij ons op school. Zij heeft jaren in de onderbouw 
gewerkt. De laatste drie jaar geeft zij op maandag en dinsdag ondersteuning aan groepjes 
kinderen. Yvonne zal half november onze school verlaten, omdat zij met pensioen zal gaan.  

Startpakket begin schooljaar 
Vandaag of morgen gaat het startpakket mee met alle leerlingen. Mocht u na morgen dit 
startpakket missen, wilt u dit dan kenbaar maken via administratie@montessoriplus.nl 

Kalender 
Jullie zijn van ons gewend, dat er een geprinte kalender mee naar huis gaat. Omdat wij als 
school de zorg om het milieu delen, zullen wij overgaan op een digitale kalender op onze 
website. Ook het verslag van de leerlingen vanaf groep drie zal niet meer in een geprinte 

 

mailto:administratie@montessoriplus.nl


No. 17  Donderdag  22-08-2019 

versie met de leerlingen mee naar huis gaan. Wij hopen op deze manier onnodig 
papiergebruik te beperken.  

Informatie avond 
Op donderdag 12 september staat een informatieavond gepland. Dit is een avond waarin de 
kinderen de ouders mogen rondleiden. Vanaf 17.30 uur bent u hiervoor welkom. De kinderen 
zullen vooraf met de leerkracht bespreken wat ze kunnen laten zien en vertellen. Het is de 
bedoeling dat u dan een goed beeld krijgt van het reilen en zeilen in de klas. Ook de 
leerkracht(en) zijn deze avond aanwezig in de klas. Het is op basis van inloop en de avond 
duurt tot 19.30 uur.  

MB 
De leerkrachten van de middenbouw zijn vorige week al gestart. De klassen zijn opnieuw 
ingericht, materialen zijn in de kasten gezet, er is geschoven met kasten en tafels en 
schriften en potloden zijn voorzien van namen. Het was fijn om iedereen maandag weer te 
mogen verwelkomen en om alle verhalen van de kinderen te horen. 

De eerste weken (de gouden weken) steken we in de groepen veel tijd in de groepsvorming. 
We leren elkaar beter kennen, we hebben gesprekken over hoe we het graag willen in de 
groep en wat we nodig hebben om ons fijn te voelen en om te kunnen leren en we maken 
afspraken.  

Vooral voor de kinderen die nieuw zijn in de groep is het altijd even wennen. Er zijn zoveel 
nieuwe dingen die op hen afkomen deze eerste weken. Gelukkig is ook daar aandacht voor 
zodat zij snel hun draai kunnen vinden.  

De komende periode gaan we met IPC aan de slag met het thema “hoe leren wij”. We zullen 
hierbij leren over de hersenen en over dat we invloed kunnen uitoefenen op ons leren. 

BB 
Na een heerlijke vakantie is de spreekwoordelijke ´kop´ er weer af. De komende weken 
noemen wij de ´gouden weken´. Tijdens deze weken gaan wij elkaar beter leren kennen, onze 
draai vinden in de klas tijdens vrije momenten, maar ook tijdens de werkles en werken wij 
aan onze klassenafspraken. Deze worden in samenspraak met de leerlingen gemaakt zodat 
een ieder zich verantwoordelijk voelt voor de sfeer in de klas.  

 

Pagina 2 van 7 



No. 17  Donderdag  22-08-2019 

Om elkaar beter te leren kennen gaat ook de bovenbouw op kennismakingskamp. Tijdens dit 
kamp zullen er vele spellen en activiteiten worden gedaan die in het teken staan van 
groepsvorming.  

Het startthema van IPC dit schooljaar is ´Brainwave´ waarbij we gaan leren over hoe wij 
leren. Dit sluit daarom weer perfect aan bij de gouden weken.   
Naast IPC zullen de leerkrachten in de bovenbouw steeds vaker een raadsel aan de kinderen 
meegeven in de vorm van een ´Grej of the day´. Waarbij ´Grej´ niet voor grijs staat, maar dit 
het Zweedse woord voor ´ding´ is. In 2009 vond middelbare schoolleraar Micael 
Hermansson uit Zweden dat hij iets moest veranderen in zijn onderwijs en besloot hij iets 
nieuws te proberen. Hij wilde dat de kinderen in zijn klas elke schooldag minstens één nieuw 
ding  leerden, vandaar de naam Grej of the Day. De dag vóór de Grej of the Day-les, gaf 
Hermansson zijn studenten een idee (een voorproefje) aan waar het de volgende dag over 
ging. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de kinderen. Na een dag zelf onderzoekend leren, 
wordt er een micro-lesje gegeven over het raadsel. Dit lesje bestaat uit hints, feiten, 
nieuwsgierigheid opwekken, connecties leren maken en dit alles aan iemand anders 
vertellen. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of evenementen. Het doel van 
GOTD is om de kennis van de leerlingen te vergroten en de nieuwsgierigheid aan te 
wakkeren. 
Inmiddels zijn wij ook enthousiast geworden en zijn wij zeer nieuwsgierig hoe onze kinderen 
hierop gaan reageren en hopen dat zij er ook net zo enthousiast over worden.   
 

Tot slot zijn de groepen BBB1, BBB3 en PBB1 begonnen aan ´verstilling´. Verstilling staat in 
het teken van een momentje rust pakken in de klas die helemaal voor jezelf is. Door middel 
van oefeningen leren de kinderen even rust te ervaren in zichzelf zodat zij zich weer kunnen 
opladen om nieuwe dingen te leren en gefocust aan het werk te gaan.  

HB 
We zijn weer begonnen! Wat fijn om na de zomervakantie de kinderen weer te zien. We 
hebben ontzettend veel zin, om er samen met de kinderen een fantastisch nieuw schooljaar 
van te maken. De komende tijd zullen we op de HB afdeling veel tijd besteden aan 
groepsvorming. Dit doen we onder andere door middel van powerplays en het 
kennismakingskamp. Deze periode is erg belangrijk voor de klas. De kinderen leren elkaar 
kennen, vinden hun plekje in de groep en raken bekend met het reilen en zeilen van de klas. 
We hopen hiermee het welbevinden van de kinderen te bevorderen.  
 
We starten op 2 september met het nieuwe IPC thema ¨Hoe leren wij?¨. We zullen hierbij 
onder meer  aandacht besteden aan hoe we leren en de werking van het brein. Meer 
informatie ontvangt u binnenkort van de leerkracht van uw kind. 
 
Ook zullen we van start gaan met ¨Grej of the Day¨ of te wel GOTD. Dit is een initiatief van 
Micael Hermansson uit Zweden. De GOTD heeft als doel de kinderen te prikkelen middels 
een kort raadsel. Na een dag met het raadsel aan de slag te zijn geweest, krijgen de kinderen 
een korte les van hints en feiten om de nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren. Daarna 
volgt er een les. We hopen de kinderen hiermee te kunnen prikkelen en aan te zetten tot zelf 
onderzoekend leren. We zijn heel benieuwd hoe de kinderen dit zullen ervaren. 
Ook gaan we zoveel mogelijk de GOTD´s aan laten sluiten bij het IPC onderwerp van dat 
moment. 
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CJG 
Cursus ‘Schatten van Ouders’ - meld je aan! 
Positief opvoeden voor ouders, door ouders 
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook 
uitdagingen met zich mee. In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief 
opvoeden centraal. Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je word je bewust van 
jouw eigen schat aan opvoedkennis! Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij 
jouw gezin. 
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig. Kortom: 
Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot en klein - 
organiseert het CJG op 8- 22 oktober en 5-19 november de cursus Schatten van Ouders. Je 
kunt je voor deze cursus aanmelden viawww.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis 
Meer weten? 
Kijk voor meer info en voorwaarden op www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders 

Breda 

(Ver)bouwwerkzaamheden 
In de zomervakantie zijn alle toiletgroepen grondig verbouwd. Wij vinden de toiletten 
prachtig geworden.  

 

Ook is er een nieuwe berging op het voorplein gemaakt zodat de onderbouwleerlingen zelf 
hun fietsen kunnen pakken en opruimen; 
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Getuigen aanrijding met blikschade 
Afgelopen dinsdagmiddag is een witte bus tegen een geparkeerde auto aangereden in de 
Jan Nieuwenhuijzenstraat. Dit is erg vervelend, gelukkig is er alleen maar blikschade. Omdat 
de toedracht niet helemaal duidelijk is, zoeken we ouders die de aanrijding hebben zien 
gebeuren. Mocht dat het geval zijn, loop even binnen, dan brengen wij je in contact met de 
eigenaar van de auto. 
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BONJOUR COMMENT ÇA VA? 

 
 

UNE BAGUETTE S’IL VOUS PLAÎT 
 
 
Beste Ouders, 
 
De Alliance Française organiseert, bij voldoende belangstelling, vanaf half 
september een cursus kinderfrans op basisschool Montessori +, Jan 
Nieuwenhuyzenstraat 15, Breda. 
Vanaf 16 september start een blok van 10 lessen na schooltijd, van 15.15 tot 
16.15 uur. Bij voldoende inschrijving (minimaal 6 per groep) start er een 
groep voor Franstalige kinderen op maandag en een groep voor (nog) niet 
Frans sprekenden op dinsdag. De cursus staat ook open voor leerlingen van 
andere scholen. De dinsdaggroep is uitsluitend toegankelijk voor de kinderen 
van groep 7 en 8. De docente is Mme Pascaline (Pien) Hamoir. 
 
De kosten bedragen voor beide cursussen € 60,- per kind. 
 
U kunt uw kind per mail aanmelden vóór 10 september 2019 op:  
cursus.breda@afpb.nl met vermelding van: 
- de naam en leeftijd van de leerling 
- naam, adres, mailadres en telefoonnummer van de ouders/ verzorgers 
- kind Franstalig ? 
Deze gegevens zijn puur bestemd voor de interne administratie en worden 
niet aan derden verstrekt. 
 
Tegelijk met de aanmelding dient het cursusgeld overgemaakt te worden op 
rekeningnr. NL 13 ABNA 0520 3735 10 t.n.v. Stichting Alliance Française 
Breda. Indien er niet voldoende belangstelling is, wordt het cursusgeld 
vanzelfsprekend teruggestort. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Bekkers 
Directeur des Cours Alliance Française de Breda 
076-5020964 
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