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(Vijfde jaargang)
In dit nummer:
* 3e periode Cultuur (kunstdisciplines van OB-MB-BB en HB-bouw)
* Bijeenkomst talentenbankouders
* Bezoek van de onderbouwen aan Muzipo
* Bezoek aan carnavalsbouwloods van BB5
* Open Podia van HB4, BB1, HB1 en BB2
* Aankondiging kunstweek
* Bezoek middenbouwgroepen aan bouwloods carnavalswagens
* Carnavalsoptocht Montessori+

3e periode Cultuur
In deze IPC/Cultuurperiode hebben de onderbouwkinderen gewerkt aan het IPC-thema
‘Familie en vrienden’ en daarbij de kunstdiscipline ‘fotografie’ verkend.
In de middenbouw stond het thema ‘Gebouwen’ centraal zodat uiteraard de kunstdiscipline
‘architectuur’ werd behandeld. Ook aandacht voor ‘literatuur’, vanwege de Nationale
Voorleesdagen en de Nationale Gedichtendag die jaarlijks in januari plaatsvinden.
In de boven- en HBbouw is gewerkt aan het thema ‘De wijde wereld’.
De kunstdisciplines die daar centraal stonden waren ‘literatuur’ en ‘dans’.
Hieronder foto’s en verslagen uit de verschillende bouwen (voor zover er kopij aangeleverd
is.)

Onderbouw
De onderbouw is de afgelopen weken
bezig geweest met het thema 'familie en
vrienden'. Hoe gezellig dat we die hele
families dan maar meteen de klas in
hebben gebracht... Alle kinderen
mochten een foto van hun familie
meenemen. Zo ontstonden er in alle
groepen kleine familie-exposities en
werden heel wat minuten doorgebracht
met het kijken naar elkaars foto's: wie
lijkt op wie, hoe oud is jouw papa en hoeveel opa's heb jij? Heerlijke gesprekjes, waarbij ze
elkaar stiekem heel goed leren kennen. (OB3)

In OB5 hebben de kleuters zélf
fotolijstjes gemaakt met ‘foto’s’
er in, vanwege het IPC-project
‘Familie en vrienden’.

De voorleesdagen in de onderbouw

Middenbouw
In alle middenbouwen is flink gebouwd en nagedacht over stevige constructies.
In MB2 en MB5 zijn steden gebouwd, in MB4 zijn huizen en zelfs een levensgrote hut à la
Hundertwasser en James Rizzy gemaakt, in MB1 is een reusachtig poppenhuis gebouwd, in
MB1 en MB2 zijn markante gebouwen van Breda nagetekend en als afsluiting van het
project zijn de middenbouwen op excursie geweest naar een bouwloods in Prinsenbeek,
waar de kinderen uitleg kregen over het bouwproces van een carnavalswagen.
Hieronder de foto’s en verslagen.

Stad in MB5 en MB2

Gebouwen geïnspireerd op de ontwerpen van de
architecten Hundertwasser en James Rizzy in MB4

Bouw een stevige
constructie (MB4)
←

Poppenhuis van
MB1
→

Ieder kind van MB2 zocht een markant Bredaas gebouw uit en tekende het na; zo ontstond
een skyline van Breda.

De zwevende stad
Ons project ging over gebouwen. Wij hebben een zwevende stad gemaakt op ons
museumbord. We hebben de stijl van Hundertwasser en James Rizzy gebruikt.
We hebben er erg lang aan gewerkt. Vooral het opruimen duurde lang.
Marieke (MB4)

Bruggen bouwen.
Jullie hebben vast wel eens over een brug gelopen.
Het nuttige van een brug is dat je naar de overkant kan lopen. Als er geen brug is val je in het
dal of in water.
Bruggen zijn dus best handig.
Ilse (MB4)

Thuis heb ik ook met papa een brug gemaakt.
Ik kan er op staan, zo sterk is hij.
Ik kan er ook op zitten.
Ik kan er ook in hangen, dan is het een
hangbrug.
Guus (MB4)

De leeshut
De hut maken was leuk. De
versiering was van James Rizzy
en Hundertwasser.
Dat waren leuke mensen.
Nu is de hut een een ‘Stijl’hut
geworden. En Rietveld was een
uitvinder van de Stijl.
Die was ook leuk.
Tijne (MB4)

Ravi en Kim (MB2) hebben m.b.v. ‘art-straws’ een
speeltuin gebouwd.

En ook de kapla leende zich uitstekend om te
experimenteren met constructies en
bouwwerken.

MB2
en
MB5

De andere kunstdiscipline die deze periode in de middenbouw centraal stond was ‘literatuur’
vanwege de Nationale Voorleesdagen en de Nationale Gedichtendag in januari.
In alle groepen werd volop voorgelezen en in MB2 werden gedichten gemaakt:
Kleuren

Gevoelens

De zee is rood

Geel….ik voel me blij

Net als bloed

Zwart…..ik voel me boos

Dat voelt niet fijn

Rood…….ik voel me héél blij

De maan is mooi en rond

Blauw…….. ik voel verdriet

Jij bent van mij.

Groen…ik voel me natuurlijk

Elisa (MB2)

Emma (MB2)

En Ravi beschreef samen met meneer Ewald hoe zijn woensdag er uit ziet, maar dan
helemaal op rijm!
Woensdag
Een dagje met Ewald naar school, samen in de grote bus
Maar eerst geef ik iedereen thuis een dikke kus
Op weg naar school zie ik een vliegtuig en ook de brandweer
Na school ga ik zwemmen en steeds van de glijbaan, keer op keer
Ben ik eindelijk thuis bij mama, vraag ik gelijk om een spek en een
wafel
Zo; nu lekker lui, IPad en cola aan de tafel.
Ravi (MB2)

De wereld
De wereld is mooi
Net als iedereen
Iedereen is anders
Op zijn eigen manier
Maar iedereen hoort er bij.
Carmen (MB2)

Bijeenkomst Talentenbankouders
Op maandag 16 januari heeft de Cultuurcommissie
de Talentenbankouders uitgenodigd voor een
Nieuwjaarsborrel (samen met alle klassenouders).
Na een gezamenlijk begin in de teamkamer, hebben
de Talentenbankouders samen met de leden van de
Cultuurcommissie nader met elkaar kennisgemaakt,
informatie uitgewisseld, hun talenten uiteengezet,
wat zij voor de school kunnen betekenen en al een
vooruitblik geworpen op de as. kunstweek.
Voor alle ouders die óók een talent hebben (binnen
de 10 kunstdisciplines) maar die zich nog niet
hebben aangemeld bij de Cultuurcommissie: je kunt
je altijd nog opgeven bij Iris Stolk van de CC: mail@atelierbreda.nl
Ook mochten we op deze avond een nieuw lid voor de oudergeleding van de CC
verwelkomen: Karlijn Muller van de Cultuurwinkel/Nieuwe Veste. (Maar Karlijn is sinds kort
de programmamaker van de ‘Makersbase’.)

Bezoek van de onderbouwen aan Muzipo
Als afsluiting van het IPC-thema ‘Familie en vrienden’ brachten alle onderbouwen een
bezoek aan poppentheater ‘Muzipo’.
Een voorstelling over een mama, een tante en een vriendje. Sluit dus perfect aan bij hun IPC
thema.

Bezoek aan carnavalsbouwloods van BB5

Op vrijdagmiddag 27 januari gingen de kinderen van BB5 op de fiets naar de Haagse
Beemden om een bezoek te brengen aan een bouwloods voor carnavalswagens.
Hier werd al volop gebouwd voor de grote optocht van het Kielegat.
De kinderen hebben hier uitleg gekregen over het bouwproces van de carnavalswagen.

Open Podia van HB4, BB1, HB1 en BB2
Op vrijdagmiddag 3 februari en 17 februari hebben er weer twee Open Podia
plaatsgevonden; eerst die van HB4 samen met BB1 en daarna HB1 samen met BB2.
De Montessori-show
Het was een volle zaal, en we (HB4 en BB1)hadden goede acts in petto.
Het open podium was begonnen, Sasja kwam op met haar bal.
En we hadden natuurlijk Joep en Carlijne die ons door de show loodsen.
Er waren grappige toneelstukjes.
Toen wij op moesten werd het spannend voor mij, zouden ze onze act wel leuk vinden?
Doe ik het wel goed, spreek ik mijn tekst goed uit.
Ik raakte helemaal gestrest.
Maar toen we helemaal bezig waren
verliep alles op rolletjes.
Het was heel raar, want ik deed alles
helemaal goed!
Ik was zo blij van het applaus.
Maar over de andere acts: er was
‘ouders proppen’, toneel en nog veel
meer.
Het was erg leuk.
Koen, HB4

BB2 liet een catdance zien op het podium oftewel dansante
vorming. Eerst werden alle dansers geschminkt door juf
Patricia.

Aankondiging kunstweek
Een jaarlijks terugkerende traditie: een week vol kunst en cultuur op de Montessori+
Georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Talentenbankouders o.l.v. Iris Stolk en i.s.m. de
leerkrachten.
De kunstweek begint op 27 maart t/m 31 maart. Het thema houden we nog even geheim.

Bezoek middenbouwgroepen aan bouwloods carnavalswagens
Omdat de middenbouwgroepen met ‘gebouwen, bouwen en constructies’ bezig zijn én
omdat het bijna carnaval is, vonden we het een leuk idee om te gaan kijken in een
bouwloods voor carnavalswagens.
We konden terecht in Prinsenbeek en moesten ineens supersnel vervoer zien te regelen.
In de meeste middenbouwgroepen is dat gelukt, waarvoor dank aan alle ouders die op zo’n
korte termijn bereid waren om te rijden!
In de loods werd het bouwproces door een wagenbouwer stap voor stap uitgelegd.
De kinderen hebben hun ogen uitgekeken en zijn weer een ervaring rijker!

Carnavalsoptocht Montessori+
Carnaval hoort bij het cultureel erfgoed
van Brabant; ook op onze school is het al
volop aan het bruisen. In alle klassen zijn
de kinderen bezig om op één of andere
manier het thema uit te beelden, zodat ze
vrijdag 24 februari goed voor de dag
komen tijdens de mini-optocht door de
wijk. Het thema dit jaar is ‘Kunde maot
ouwe?’
De carnavalscommissie is in iedere groep
langs geweest om de kinderen te
enthousiasmeren en zij hebben ook een
toepasselijke poster ontworpen die overal
in de school te vinden is.
U komt toch óók kijken? De optocht vertrekt vanaf school om 08.45 uur; de route staat in
Mededelingen no. 11 vermeld.

De kinderen van MB2 ‘kunne gín maot ouwe’; zij zijn
muziekinstrumentjes aan het maken in de klas en
zullen daar tijdens de optocht zo hard en a-ritmisch
mogelijk mee rammelen!

Meneer Robert ging eens met de klas (MB5) naar de speelzaal om te spelen………
Het plezier spat er af bij Merlijn en Mateo!

De Cultuurcommissie wenst iedereen een fijne carnavalsvakantie toe!

