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Coronavirus
De berichtgeving in het nieuws over het
Coronavirus zal u niet zijn ontgaan. Wellicht
heeft u ook al vragen richting de school van
uw kind hierover. Talent en
partnerorganisaties in de school houden de
informatie van de GGD Noord Holland, het
RIVM en de diverse brancheorganisaties
nauwlettend in de gaten. Wilt u zelf meer
informatie dan kunt u daarvoor al terecht op
de website van de GGD en het RIVM.
Uiteraard houden wij u ook op de hoogte
van eventuele verdere ontwikkelingen.
Project zwerfafval bovenbouw, helpt u mee?

Deze week (de week van 2 maart) doet de
bovenbouw mee met het project Zwerfafval,
leer en ruim op! van MAK Blokweer. Het is
een project wat bestaat uit twee delen. Een
educatief gedeelte en een opruimactie. Het
project wordt begeleid door een educatief
medewerker van MAK Blokweer.
Vrijdag 6 maart (13:00-14:00) gaan wij met
de groep de buurt in om zwerfafval op te
ruimen.
Hulp van ouders is zeer welkom.
Graag opgeven bij de leerkracht.

Montessorionderwijs
Maria Montessori zei: ‘’Niets gaat in de
geest wat niet in de handen is geweest”.
Onze kinderen werken vaak op kleedjes op
de grond, waar ze letterlijk en figuurlijk de
ruimte hebben om zich te ontplooien.
Deze voorbereide, rijke leeromgeving
prikkelt kinderen om te leren. We gaan uit
van hun zelfstandigheid. Alles is zo
ingedeeld dat ze zelf “de weg weten” en
het materiaal kunnen pakken. Er is een
inspirerende leeshoek in elk lokaal en een
bibliotheek met een canon aan boeken.
Vacature MR
Voor de Medezeggenschapsraad (MR) zijn
we met ingang van september 2020 op
zoek naar 2 nieuwe leden voor de
oudergeleding. De plaatsen zijn ontstaan
doordat de kinderen van de betreffende
ouders de school verlaten, automatisch
betekent dit dat je geen deel meer mag
uitmaken van de MR.
Wat is de MR?
Via de MR zijn ouders en personeel
betrokken bij het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen praat de
medezeggenschapsraad mee. Voor een
aantal onderwerpen moet de school
advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een
besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapsraad een belangrijke
manier om mee te praten over het beleid
op school. De MR van de Montessorischool
bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden.
Wat vragen we?
*Je voelt je als ouder verbonden met de
Montessori school
*Wil graag meepraten over diverse
onderwerpen
*Een klein beetje van je tijd; er wordt 6x per
jaar vergaderd van 19.30 tot 21.30 uur op
wisselende avonden
Solliciteren?
Enthousiast? Mail een korte motivatie naar
k.jonker@talenthoorn.nl. Bij meerdere
aanmeldingen zullen er verkiezingen
gehouden worden.

