Schooljaar 2019 – 2020
Nieuwsbrief: 09
Maandag 4 november 2019

Audit Nederlandse Vereniging Montessori
Op donderdag 31 oktober heeft de
NMV audit plaatsgevonden.
De NMV-Audit is bedoeld om te ‘luisteren’
hoe de montessori-instelling het doet in de
praktijk.
Het belangrijkste uitgangspunt is ‘insluiten’.
De NMV wil graag dat de basiskwaliteit bij
de montessori-instellingen zo hoog is dat er
recht wordt gedaan aan de
uitgangspunten van dr. Maria Montessori
én vindt het belangrijk dat er veel
montessori-instellingen beschikbaar zijn.
Op basis van herkenning vindt de
NMV-erkenning plaats.
We hebben voor twee jaar de erkenning
van de NMV gekregen!! Hier hebben we
met elkaar hard voor gewerkt.
Staking 6 november

Het was een verwarrend weekend mbt de
staking. Op vrijdag werd de staking
afgeblazen, maar dit is inmiddels
teruggedraaid. Daarom zullen wij toch op
woensdag 6 november gesloten zijn.
Ook de informatie-avond VO voor groep 8
gaat deze avond niet door. Hiervoor krijgt
u nader bericht.
Ouderbijdrage
Een ruimte meerderheid heeft de
ouderbijdrage inmiddels betaald. Om alle
activiteiten georganiseerd door de
ouderraad te kunnen betalen, is het van
belang dat er voldoende geld binnenkomt
om deze activiteiten te kunnen blijven
aanbieden.

Mocht u nog niet betaald hebben, dan
willen wij u dringend verzoeken dit alsnog
te doen.
Bijdrage locatie Kersenboogerd:
35 euro per leerling.
Bijdrage locaties Gravenstraat en
Messchaertsstraat:
60 euro per leerling ivm de pleinwacht.
Er is een aantal ouders in de binnenstad
die wel hebben betaald voor de
ouderbijdrage, maar niet voor de
pleinwacht. Mocht u dit over het hoofd
hebben gezien, dan willen wij u vragen het
bedrag voor de Pleinwacht (25 euro)
alsnog te betalen.
Het rekeningnummer is:
NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting
Ouderraad Montessorischool Hoorn.
Gelieve bij betaling de achternaam van
het kind + leerkracht vermelden, daarmee
kan de betaling gekoppeld worden aan
uw kind(eren).
Hartelijk dank namens de Ouderraad.
Nationaal schoolontbijt

Morgen (dinsdag 5 november) is het
Nationaal Schoolontbijt. Er wordt dan
gezamenlijk op school ontbeten.
Mocht u vergeten zijn uw kind(eren) een
bord, bestek en beker mee te geven, wilt u
dit alsnog meegeven op 5 november?

11 en 12 november

Maandag 11 en dinsdag 12 november zijn
alle leerlingen vrij.
Deze dagen gaan we aan de slag met
referentieniveaus en cruciale doelen voor
rekenen.

Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad leert kinderen
hoe een democratie werkt, hoe de
gemeenteraad functioneert en hoe zij als
(jonge) inwoners invloed kunnen
uitoefenen op het gemeentebestuur. De
kinderen maken ook kennis met de
gemeenteraadsleden en leden van het
college.
Iedere deelnemende school vormt een
fractie. De kinderen krijgen een budget
waarmee zij een voorstel maken voor een
concreet project. In een raadsvergadering
proberen de kinderfracties steun voor hun
plan te krijgen. Het college voert het
aangenomen voorstel werkelijk uit.
Afgelopen week gingen de kinderen van
de groepen 8 van meesters Jan, Quirijn en
Wouter vanaf school op de fiets naar het
gemeentehuis. Deze week is groep 8 van
juffen Natasja en Angela aan de beurt.

Hier volgt een kort verslag van een aantal
leerlingen.
Democracity
We gingen naar binnen en zaten in de
raadszaal waar normaal de burgemeester,
wethouders en raadsleden zitten. Het was
leuk om door de microfoon te spreken,
omdat al de kinderen je dan goed kunnen
horen.
We werden begeleid door Kirsten van
Prodemos. We werden in groepjes
verdeeld. We waren politieke partijen en
hadden een naam en een
partijprogramma bedacht. Je kon
voorzitter, woordvoerder, secretaris of
partijlid zijn.
We hebben een stad gebouwd. Daarvoor
moest veel gepraat en gestemd worden
over welke gebouwen en voorzieningen er
moesten komen. Tenslotte was de stad
Democracity klaar. Er was ook nog een
echt raadslid en een commissielid
aanwezig waar we vragen aan konden
stellen.
Het was leuk, interessant, tof en heel
leerzaam.
Ingumar, Siraj, Yousra, Jahmanio, Bram en
Am

