Schooljaar 2019 – 2020
Nieuwsbrief: 16
Maandag 6 januari 2020

Het team van Montessorischool Hoorn
wenst alle ouders/verzorgers en verder
iedereen die bij onze school betrokken is
een heel voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

Rekenles

Kindergemeenteraad
Hallo beste ouders,
Onze kindergemeenteraad ging
donderdag 21 november de strijd aan, met
vier andere scholen, over duurzaamheid.
Ons plan was dat we alle basisscholieren in
Hoorn een drinkbeker zouden geven die
moesten dan op school blijven en als ze
naar de middelbare school zouden gaan
dan mocht hij mee naar huis en het zou
betaalbaar zijn.We waren helaas 2e
geworden maar het was alsnog een
ontzettend leuke dag.De school die had
gewonnen heette De Bernardus Van
Boxmeer.Hun plan was dat alle scholen die
meededen met de strijd bij hun school een
kas zouden krijgen.
Mila, groep 8 meester Wouter
Staking 30 en 31 januari

Donderdag 19 december stond in de
rekenles in groep 5 (KB) de
verhoudingstabel centraal. Eerst hebben
we visueel, met materiaal en een verhaal,
geoefend en het zichtbaar gemaakt.
Vervolgens op papier, hierbij waren vooral
het zichtbaar maken van de denkstappen
belangrijk.
Montessorionderwijs
Hand geven

De onderwijsbonden van het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs hebben
de leden opgeroepen te gaan staken op
30 en 31 januari a.s.
Wij zullen als school mee doen aan deze
staking. Middels het staken willen wij vooral
aandacht vragen voor het lerarentekort en
werkdrukverlaging. Hier worden wij namelijk
elke dag mee geconfronteerd en om dit
op te lossen zijn structureel meer gelden
nodig.

‘s Morgens bij het naar binnengaan in de
klas en ‘s middags bij het weggaan, geeft
de leerkracht elk kind een hand. Op deze
manier kan de leerkracht bij binnenkomst
van de leerling beter inschatten hoe de
leerling zich voelt. Tevens is het een goede
start en een duidelijke afsluiting van de
dag.

Dit betekent dus dat school is gesloten op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s.

