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Zoals velen van u weten is Pauline Averdijk, groepsleerkracht
van groep 3/4 wegens haar zwangerschap al enig tijd
uitgevallen. Wij zijn blij dat wij na lang zoeken een zeer
ervaren Montessori leerkracht hebben gevonden die de taken
van Pauline in de groep tot aan haar terugkeer over zal
nemen.
Annelise Visser is een zeer enthousiaste leerkracht die
ondermeer op de Larense Montessorischool en de
Montessorischool in Almere Stad heeft gewerkt. Daarnaast
deed zij ruime ervaring op in het speciaal onderwijs in
Hilversum en Huizen. Wij zijn blij haar als team te mogen
verwelkomen. De leerlingen hebben Annelise Donderdag en
Vrijdag al in de groep gezien. Annelise zal vanaf maandag de
vaste dagen van Pauline, de maandag en de dinsdag, voor
haar rekening nemen.
ICT
Met het uitvallen van Pauline is er ook enige tijd geen ICT
vakles meer gegeven. Wij zijn blij te kunnen melden dat deze
lessen na de voorjaarvakantie wel weer zullen worden
gegeven. De lessen zullen in de eerste periode gegeven
worden door Pauline, die de komende maanden een
vervanger zal inwerken die haar taken als vakdocent ICT
tijdens haar bevallingsverlof zal overnemen.
______ MEDEDELINGEN ______

Ouderavond op 15 februari
Op Woensdagavond 15 februari staat er een ouderavond over
een drietal onderwerpen op de planning. Wij spreken die
avond over het ouderportaal ParnasSys en de nieuwe
elementen die wij wellicht aan het toets arrangement gaan
toevoegen. Dit schooljaar proberen wij daarvan een tweetal
elementen uit: de nieuwe eindtoets de IEP en de nieuwe Nietschoolse calamiteiten toets. Beide nieuwe toetsen komen
tijdens de ouderavond aan de orde.

BENEFIETDINER VOOR UNICEF
Op zaterdag 18 maart organiseren wij, drie ouders van
school, een benefietdiner voor UNICEF. De opbrengsten
hiervan gaan naar lokaal onderwijs voor kinderen van
Syrische vluchtelingen. Ruim twee miljoen kinderen in Syrië
en 700.000 Syrische kinderen in de regio gaan niet naar
school. Kinderen die niet naar school gaan lopen het risico te
moeten werken of te worden gerekruteerd door gewapende
groepen. Meisjes worden jong uitgehuwelijkt, omdat ouders
hopen dat hun dochter veilig is bij hun (vaak oudere)
man. Onderwijs geeft hoop en toekomstperspectief voor
kinderen, hun familie en Syrië zelf. Uiteindelijk zijn het de
kinderen die het land weer moeten opbouwen. UNICEF wil
zorgen dat zo veel mogelijk kinderen weer naar school
kunnen.
Onze kinderen hebben het zó goed en daarom willen we
graag dit mooie project van UNICEF steunen door zoveel
mogelijk geld in te zamelen. Maar natuurlijk willen we er ook
een hele gezellige avond van maken! Naast heerlijk eten op
een mooie locatie (Fort Werk) is er livemuziek en een veiling
met leuke producten en diensten.
De kosten zijn 60 euro per persoon voor drie gangen,
inclusief drankjes. Aanmelden kan
via dinerunicef@gmail.com. We reserveren graag een tafel
voor je!
Hartelijke groeten,
Betty Nijveldt Winkel, Alexandra Monincx en Cynthia Mackay

OUDERAVOND
WOENSDAG 15 FEBRUARI
INLOOP 19.45 uur
AANVANG 20.00 uur
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Negeer dit gedrag en kom er niet voor terug. Zorg dat je kind
in bed blijft tot de volgende ochtend. Laat je kind niet
zomaar uit bed komen, breng hem/haar terug als het toch
gebeurt.
Laat je ook niet verleiden om bij je kind te blijven tot dat
hij/zij in slaapt valt. Dit kan leiden tot een gewoonte die niet
wenselijk is op langer termijn.
Vergeet niet om iedereen die je kind naar bed brengt, in te
wijden in het voor jouw kind bekende bed ritueel.
Dat is voor je kind veilig en vertrouwd!

‘Hoe zorg ik voor een goed bed ritueel?’
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben
voldoende slaap nodig om goed te kunnen groeien en
voldoende energie op te doen voor de activiteiten van de
volgende dag.
Als je kind zijn/haar eerste wankele stapjes in de peutertijd
zet, breekt er een periode met veel nieuwe ervaringen aan.
Deze periode kan heel opwindend en uitputtend zijn. Het
helpt om je kind gedurende de dag zoveel mogelijk
regelmaat te geven. Jonge kinderen leren een vast patroon
van alledag herkennen en dat geeft hen houvast en een
gevoel van veiligheid.
Je kind ‘s avonds naar bed brengen kan zo’n vast punt zijn. ’s
Avonds is iedereen in je gezin zo’n beetje aan het eind van
zijn latijn. De kans op een chaotische boel, is het kleinst als
alles volgens een aantal vaste, herkenbare regels verloopt.
Een vast bed ritueel is duidelijk en prettig voor je kind. Bouw
de dag rustig af en zeg duidelijk tegen je kind dat het bedtijd
is. Je kind moet weten dat je het meent en het geen zin heeft
om te treuzelen. Vermijd een vragende toon zoals: “zullen
we naar bed gaan”? Duidelijk en kordaat zijn is het beste.
Een paar tips voor een rustig bed ritueel:
-

-

-

-

-

-

-

Stel een vaste bedtijd in, afhankelijk van de
slaapbehoefte en leeftijd van je kind.
Ga een half uur voor bedtijd over op rustige
spelletjes of activiteiten. Stop met spelletjes op
computer/Ipad/telefoon.
Help je kind met een vaste volgorde van uitkleden,
wassen, tandenpoetsen, pyjama aantrekken,
voorlezen en knuffelen.
Breng je kind naar bed in een gezellige, ontspannen
sfeer.
Bijna alle kinderen vinden het leuk om als onderdeel
van het bed ritueel nog even te worden
voorgelezen. Kleine kinderen kun je eindeloos het
zelfde boekje voorlezen. Houd je wel aan de
slaaptijd.
Het is belangrijk dat je de tijd neemt om het bed
ritueel goed af te handelen. Als je dit gehaast doet,
zal je kind merken dat jij onrustig bent en kan
ervoor zorgen dat jouw kind niet kan ontspannen.
Kinderen vanaf ongeveer 3 ½ jaar kun je goed mee
laten denken over de invulling van het bed ritueel.
Vraag je kind wat helpt om lekker te gaan slapen.
Mee laten denken helpt om je kind mee te laten
werken.
Hou vast aan het bed ritueel en hou vol. Als je
begint met een vaste structuur, moet je kind
natuurlijk wennen. Een verhaaltje is een verhaaltje.
Pas als het ritueel heel duidelijk staat en je kind valt
goed in slaap, dan kun je af en toe afwijken.
Het helpt je kind als je elke avond op dezelfde
manier het bed ritueel eindigt. Zorg dus voor een
vaste afronding. Bijvoorbeeld standaard een knuffel,
kus en bij de deur nog één keer; “welterusten, slaap
lekker”. En daarna is het echt bedtijd.

Kinderen willen dit moment nog wel eens aangrijpen om
opnieuw aandacht te vragen door steeds uit bed te komen, je
te roepen of allerlei smoesjes (dorst, monster onder het bed,
nog een vraag vergeten) te bedenken.

Neem gerust contact op met het Centrum voor Jeugd en
Gezin Gooise Meren, als je meer vragen hebt over het
slaapgedrag van je kind.

Korting
Bij Schoolspot.nl kunnen medewerkers en (ouders van)
leerlingen in het basisonderwijs software, hardware,
cursussen en clouddiensten met een speciale
onderwijskorting bestellen. B.v. een microsoft office
Professionel plus 2016 pakket. Dat doe je als volgt:
Log in bij https://www.schoolspot.nl/
Op de openingspagina kijk je bij populaire producten en klik
Microsoft Office Professional pLus 2016 voor
ouders/leerlingen aan
Maak een nieuw account ouder/leerling aan
Schoolgegevens die je eventueel hierbij nodig hebt is het
Brinnummer 03IH, maar misschien vragen ze daar niet naar
bij ouders/leerlingen.
Na het aanmaken van je account kan je het hele pakket
bestellen voor € 27,95 i.p.v. € 539,00 !

Festival
Werkgroep JeugdCultuurfestival gaat een fantastisch
evenement organiseren met een programma vol cultuur
voor alle jeugdigen (4-18 jr) in Gooise Meren!
Doel
Het Jeugd Cultuurfonds wil daarnaast meer bekendheid
geven aan de (financiële) mogelijkheden die het fonds de
jeugd van Gooise Meren biedt om actief te zijn op het gebied
van kunst en cultuur. Het Jeugd Cultuurfonds kan een
belangrijk deel van de kosten vergoeden voor kinderen van
ouders met weinig geld.
Veel te veel kinderen hebben niet de mogelijkheid te
genieten van kunst en cultuur simpelweg omdat de kosten
voor hun ouders te hoog zijn. Wij vinden dat doodzonde en
het is ook niet nodig.
Kinderen kunnen tijdens het festival niet alleen kennis
maken met wat er op cultuurgebied (zang, dans, muziek,
beeldende kunst) allemaal mogelijk is, ze kunnen het ook
uitproberen en daar hun keuze op baseren. Er zullen
optredens, stands en workshops zijn en veel
informatiemateriaal. Ook over hoe kinderen in aanmerking
komen voor een bijdrage en hoe ze zich kunnen aanmelden.
Dankzij een donatie van Kiwanis hebben wij een korte
videofilm gemaakt om kinderen enthousiast te maken voor
allerlei vormen van cultuur. De film is te zien op YouTube via
http://tinyurl.com/JCF22maart Wilt u dit plaatsen op uw
website en in de (digitale) schoolkrant en op eventuele
andere vormen van sociale media?
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Wanneer
Het JeugdCultuurfestival vindt plaats op woensdag 22 maart
2017 van 14.00–18.00 uur, in en om wijkcentrum UitWijk en
de Gooische Muziekschool, aan de Dr. Schaepmanlaan 8-10,
in Bussum.

Zwervende schoolshirts KMS
Er zijn nog steeds zo’n 40 blauwe KMS shirts zoek. Dit kan na
Avond4daagse of voetbaltoernooi per ongeluk zijn
achtergebleven bij enkele leerlingen. Wilt u nog even kijken
wat u thuis heeft? Inleveren bij Wibe graag.

Choco en koek

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact
opnemen met;
info@degooischemuziekschool.nl o.v.v. het
JeugdCultuurfestival Gooise Meren.

MAD SCIENCE

Mad Science komt op Katholieke Montessorischool Bussum!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science
show op 22-3-2017, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8
zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek
cursus van 6 weken.
De cursus is op dinsdag om 15:15, vanaf 11-4-2017. De
lessen duren een uur. De cursusprijs is €69,50 per kind. Dit
is inclusief lesmateriaal, een thuisexperimentje en een
leskaart per Mad Science les.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als
een echte wetenschapper!

Het schaatsen ging donderdag26 januari helaas niet
door, maar de leerlingen hebben als troost een
KOEK EN ZOPIE ‘ervaring’ op het plein gehad. Het
was aanpoten, maar 350 leerlingen hebben van
warme chocomel met koek genoten tijdens het
buitenspelen.

________ Data _________

Vrijdag 17 februari school dicht
Maandag 27 februari school begint weer

Na de show op 22 maart 2017 krijgen de kinderen de
inschrijfinformatie mee naar huis. Per groep kunnen er 15 24 kinderen mee doen. Bij minder aanmeldingen gaat de
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) starten
we een tweede groep.
Inschrijven kan t/m 3-4-2017. Inschrijvingen worden op
volgorde van binnenkomst verwerkt. Nu al nieuwsgierig of
inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org
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