Mededelingen
09-11-2018
22 november

Groep 8 informatieavond

04 december

Sinterklaasviering op school

05 december

Studiedag, alle leerlingen vrij

11 december

Koffieochtend

14 december

Prinsenbeek: Galabal leerlingen
bovenbouw 19.00-21.00

16 december

Prinsenbeek: auditie Brak-zittingen voor
bovenbouwleerlingen die zich hiervoor op
hebben gegeven.

20 december

Kerstontbijt, alle leerlingen vrij om 12.00
uur i.v.m. studiemiddag

21 december

Studiedag, alle leerlingen vrij

24 december t/m 6 januari

Kerstvakantie

Algemeen
Fusiefeest
Wat was het fusiefeest een ontzettend geslaagde dag! Alle kinderen hebben een superleuke
dag gehad. Wij willen via deze weg nogmaals de hulpouders en fusiefeest commissieleden
hartelijk bedanken. Wij kunnen dankzij jullie hulp terugkijken op een geweldige dag. Het feest
in de Mezz in de avond was een groot succes! Wat een kanjers van collega’s hebben wij
toch, dat zij in de avond op het podium willen staan om muziek te maken! Ook de act van
Simone en Niels werd erg gewaardeerd. Er is over het fusiefeest nog lang gesproken. Dank
iedereen die zich heeft ingezet om dit tot een succes te maken!
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Buitenlandse schoolreis
Ook dit jaar organiseren wij weer een
buitenlandse schoolreis voor de
leerlingen uit groep 6 en 7 in het
kader van internationalisering. Van 11
t/m 14 maart zullen we met de
leerlingen Lissabon gaan
verkennen.Belangrijk onderdeel van
de reis naar Lissabon is het bezoeken
van een basisschool waar de Engelse
taal gesproken wordt en bijvoorkeur
een school waar gewerkt wordt met
IPC. Inmiddels is er contact geweest met een Internationale School in Lissabon. Wij zullen
met de leerlingen een dag doorbrengen op deze basisschool en ervaren hoe zij werken.
Daarnaast zullen wij enkele culturele bezienswaardigheden in Lissabon bezoeken.
Voorafgaand aan de reis naar Lissabon zullen de kinderen in een aantal bijeenkomsten
verspreid over 6 weken worden voorbereid op hun bezoek aan deze stad (taal, geschiedenis,
de te bezoeken school, de te bezoeken bezienswaardigheden zullen daar aan bod komen).
De ouders van de betreffende leerlingen hebben inmiddels allemaal een e-mail ontvangen
met de informatie. Mocht uw zoon of dochter graag mee willen gaan op de buitenlandse
schoolreis, vergeet dan niet om uw zoon of dochter aan te melden d.m.v. een volledig
ingevuld aanmeldformulier. Dit kunt u voor 15 november mailen naar
simone.de.meij@montessoriplus.nl.

Brief inzake vervanging bij ziekte
Geachte ouders/verzorgers,
Het zal u niet ontgaan zijn dat we in het basisonderwijs te maken hebben met een tekort aan
invalleerkrachten. Ook in Breda hebben we daar last van. Zeker als meerdere leerkrachten
van onze school ziek of afwezig zouden zijn, bijvoorbeeld bij een griepgolf, kunnen we niet
garanderen dat we dit kunnen opvangen. Uiteraard doen we altijd onze uiterste best een
oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door een collega met een parttime aanstelling extra te
laten werken indien hij/zij beschikbaar is. Ook kunnen we de groep van een zieke collega
opsplitsen en verdelen over andere groepen. We kunnen echter niet uitsluiten dat we bij
gebrek aan invallers moeten besluiten om een groep naar huis te sturen.
Indien we daartoe moeten besluiten, dan zal dat een dag tevoren worden aangekondigd via
een bericht aan de ouders. Indien het probleem zich meerdere dagen zou voordoen, dan zal
iedere dag een andere groep thuis moeten blijven. Daarmee kunnen we de last evenredig
over onze leerlingen spreiden.
Uiteraard hopen we te kunnen voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Omdat
we dat niet kunnen garanderen willen we dat met deze brief aan u kenbaar maken. Wij
rekenen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Namens Jos de Kort,
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College van Bestuur Markant Onderwijs
Carla van Eijk-van Son en Monique van Doorn
Directie Montessori+

NIO
Voor leerlingen in groep 8 bieden wij de NIO toets aan. De NIO is intelligentietest, die kijkt
naar wat de kinderen zouden kunnen, en koppelt hier een Voortgezet Onderwijs advies aan.
De NIO wordt op school afgenomen door Praktijk ABC uit Etten-Leur. Niet alle kinderen in
groep 8 doen mee met de NIO, bij de meeste kinderen is de lijn heel duidelijk en kunnen wij
zonder de NIO een goed advies vormen.
De NIO zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 28 november en woensdag 12 december
onder schooltijd. Op de kalender staat dat hij komende woensdagmorgen is, dit klopt dus
niet, onze excuses voor eventuele ongemakken hierin.

Breda
Lieke van Leest uit OB3 heeft aangegeven een nieuwe baan te hebben geaccepteerd per 1
december a.s. Op dit moment zijn wij achter de schermen druk bezig om de
personeelsbezetting rond te krijgen. Ouders van deze groep zijn via een brief op de hoogte
gesteld.
Ook Haakon Huikeshoven, voormalig leerkracht van BB2 heeft per 1 december een nieuwe
baan. Haakon zal tot 1 december voor diverse werkzaamheden op beide locaties aanwezig
zijn.
Milia Nooijens, stagiair bij Carla en Monique is inmiddels gediplomeerd schoolleider. Wij
wensen Milia heel veel succes bij het vinden van een baan als schoolleider.
Van Lieke en Haakon nemen de kinderen op 30 november afscheid. Na 15.00 uur is er voor
ouders op deze dag gelegenheid om afscheid te nemen.
Wij wensen Lieke, Haakon en Milia heel veel succes en plezier toe en willen via deze weg
heel hartelijk dank zeggen voor alles wat zij voor Montessori+ gedaan hebben. Wij als team
nemen op 30 november persoonlijk afscheid van deze drie collega’s.

Prinsenbeek
Geslaagde opa en oma ochtend
Op donderdag 1 november was de opa en oma middag in Prinsenbeek. Wat ontzettend mooi
om te zien dat er zoveel belangstelling was om een kijkje te komen nemen in de klassen!
Wij kijken terug op een zeer geslaagde ochtend waarin de opa’s en oma’s samen met de
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kinderen aan de slag zijn gegaan.

Nieuwe taalkast van Taal Doen!
De Montessori taalkasten van Taal doen!
zijn door de bovenbouwgroepen
enthousiast in gebruik genomen. Deze
taalkast nodigt de leerlingen uit om actief
en gevarieerd met taal aan de slag te gaan.
Handelend leren staat hierbij centraal. De
leerlingen uit de bovenbouw zijn er, zoals u
kunt zien, al fanatiek mee aan de slag!

Floor en Lisa uit PBB2 vertellen jullie er graag over;

taalkast
De taalkast bestaat allemaal uit lades. En in die lades zitten allemaal
doosjes. Op de deksels van het doosje staat een opdracht wat je
moet doen en in die doosjes zitten allemaal kaartjes in waar
woorden op staan.

wat is er leuk aan
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je leert met nieuwe dingen te werken. Je leert op de montessori manier te werken.

spelling la
we hebben in onze taalkast ook een spelling lade.
Daar zitten ook doosjes in met kaartjes . En daar doen je het net iets anders dan de taal lades.
Je gaat flitsen en dan schrijf je het over in je spellingschrift.

op de kast
er staan ook nog dingen op de kast. Zoals raad en daad, zinsontleden, spelling,
woordbenoemen en teksten en ook boekjes. Dat kan je allemaal pakken wanneer jij het wilt.

woordbenoemen
Wij hebben ook woordbenoemen
zoals een lidwoord, telwoord, en
een bijwoord. We moeten dan een
kaart pakken en dan moeten we
daarvan een zin maken en op de
kaart staan dan de tekens en dan
moet je je schrift aan het persoon
die je wilt. Je schrift geven en kijkt
het na en zet de tekens boven de
zin en de woorden.
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Voorstelling Sinterklaas Prinsenbeek
Sinterklaas en zijn Pieten komen op zondag 18 november om 11.30 uur aan op de Markt in
Prinsenbeek. Aansluitend op de intocht zijn er weer speciale sinterklaasshows in De Drie
Linden. De kaartverkoop hiervoor is komende zondag 11 november tussen 12.00 en 13.00
uur in De Drie Linden.
Meer informatie via:
http://sinterklaasprinsenbeek.nl/
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/kaartverkoop-sinterklaas-in-de-drie-linden/

Carnaval 2019; Brakzitting
Op zondag 20 januari 2019 is het weer zover, dan zijn de Brakzittingen! Dit zijn karnavaleske
bonte voorstellingen voor en door Boemeldonckse kinderen vanaf groep 6 van de
basisschool tot en met de leeftijd van 16 jaar. Je hoeft hiervoor niet uit Prinsenbeek
afkomstig te zijn.
Als jij een leuk liedje kunt zingen, een grappig toneelstukje kunt spelen, goed kunt dansen,
een mooi stukje muziek kunt spelen of iets anders weet dat jou leuk lijkt voor de
BRAK-zitting, kun je jezelf opgeven. De voordrachten moeten wel het plezier uitstralen dat bij
karnaval hoort! BRAK-kletsers zijn helemaal van harte welkom. Dat zijn kinderen die
helemaal alleen een verhaal vol grappen vertellen.
Mocht je meer willen weten over de Brakzitting of wil je graag meedoen maar heb je even
wat hulp of tips nodig? Kom dan even langs bij Joost, Carla of Noortje.
Wij zoeken ook kinderen die op een andere manier willen helpen. Bijvoorbeeld door decors te
maken, of door te helpen achter de schermen bij het toneel, het licht, geluid, pliesie, security,
toneelknecht, fotograaf, kaartuitgifte of door kaartjes te knippen. Of misschien wil jij wel een
leuk stukje voor de brak-krant schrijven tijdens de audities. Bedenk iets origineels waarom
we juist voor jou moeten kiezen!
Je bent dus van harte welkom om je aan te melden voor de BRAK-zittingen 2019! Heb je zin
om mee te doen, vul dan het formulier in dat jullie van Joost via de mail ontvangen hebben
en lever dit voor 7 december in bij Joost, Carla of Noortje.
Op zondag 16 december ( tussen half 11 en 3 uur)zullen de audities plaatsvinden voor alle
leerlingen die een optreden willen geven of willen presenteren. Houd deze datum dan ook
vrij!
Wij hopen ook dit jaar weer met veel Montessorileerlingen deel te nemen aan de
Brakzittingen!
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