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NIEUWSBRIEF  
Jaargang 2019-2020 │ No. 4│ 19-12-2019 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

 

We kunnen terugkijken op een hele gezellige 

en feestelijke maand. In deze nieuwsbrief kunt 

u nog nagenieten van het Sinterklaas- en 

Kerstfeest! We willen alle ouders die hierbij 

geholpen hebben hartelijk bedanken! We 

hebben niet alleen feest gevierd, maar ook 

nog hard gewerkt, zowel in de groepen als in 

het zwembad. De bovenbouwleerlingen 

vertellen over hun medailles en in de hb 

groepen zijn verkiezingen geweest. Meester 

Pieter-Jan vertelt dat er zo hard gewerkt 

wordt in de middenbouw.  

In deze nieuwsbrief blikken we ook alvast 

vooruit naar het nieuwe jaar. We hebben een 

bijzondere ‘save the date’ voor de onthulling 

van de nieuwe naam van de school! We zijn 

ons daarnaast druk aan het voorbereiden op 

het bezoek van de onderwijsinspectie op 10 

februari.  

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne 

vakantie! 

 

 

Kerstwens  

 

De Montessorischool Terbregge,  

Een warme stal 

Een veilige ruimte om te schuilen 

als het nodig is 

Een os en een ezel om je te 

verwarmen als het kil is. 

Herders op je weg, 

Die je gelukkig maken met 

eenvoudige geschenken. 

De wijzen van elders, 

Die je inzicht geven, 

Die je met kennis en kunde 

optillen. 

Een trouwe klasgenoot als Jozef 

Die je nabij blijft, geen eisen stelt, 

Maar je genegen is. 

Een warme vriendin als Maria. 

Die naar je blijft luisteren, 

En altijd achter je blijft staan 

Wat het leven ook brengt. 

 

Wij wensen vooral dat jullie 

Een os en ezel, herder en koning, 

Maria en Jozef voor anderen 

mogen zijn.  

 

 

Fijne feestdagen, 

Een goed, gezond en inspirerend  

2020! 
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In deze nieuwsbrief: 
 

• Welkom 

• Veilig mailen 

• Ouderavond 20 januari “Jij en 

stress, een hersenles.” 

• Onderwijsstaking 30 en 31 januari 

• Kidsrun marathon 4 april 2020 

• Gelieve niet te roken voor en 

rondom de school 

 

Belangrijke data 

 
• Donderdag 19 december laatste 

dag voor de vakantie!  

• 23 december-3 januari Sporting 

Experience 
https://www.facebook.com/events/2

387486724823733?sfns=mo 

• 6 januari weer naar school!  

• 10 januari geen gymles voor mb, bb 

en hb, afwezigheid juf Elisabeth 

• 20 jan ouderavond “Jij en stress, 

een hersenles.” 

• 24 januari en 21 februari clinics 

freerunnen 

• 29 januari Save the date: onthulling 

nieuwe naam van de school!! 

• 29 januari: 3 tegen 3 basketbal-

toernooi Wilgenring 

• 30 en 31 januari staking, kinderen 

zijn vrij! 

• 10 februari: bezoek 

onderwijsinspectie 

• 4 april 2020 Kidsrun 

 

Welkom! 
 

Graag heten wij onze nieuwe leerling van 

harte welkom: 

 

Nil Yozkahraman  

 

Wij wensen Nil en haar ouders een mooie tijd 

op Montessori Terbregge! 

 

Veilig mailen  

Om berichten met persoonsgegevens veilig te 

versturen, kan het voorkomen dat u een mail 

van school ontvangt waarbij u een code moet 

invullen die in een tweede mail volgt of u 

ontvangt een code via sms om de mail te 

kunnen openen.  

 

Ouderavond 20 januari “Jij en stress, 

een hersenles.” 

 

Op maandagavond 20 januari organiseren we 
vanaf 19u een ouderavond over 

https://www.facebook.com/events/2387486724823733?sfns=mo
https://www.facebook.com/events/2387486724823733?sfns=mo
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emotieregulatie bij kinderen. We hebben 
Jacqueline Tournier van de kinderpraktijk 
Flowingrow uitgenodigd om u als ouder te 
informeren over wat er in het brein gebeurt 
op het moment dat uw kind stress ervaart en 
hoe u hier als ouder het beste mee om kunt 
gaan. U kunt zich opgeven voor deze avond via 
directie@montessoriterbregge.nl.  
 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari 

Wie bij het onderwijs betrokken is, weet dat 

2019 een roerig jaar was. Er werd gestaakt en 

actiegevoerd. Het lerarentekort en de 

werkdruk in het primair onderwijs zijn op 

talloze plekken onderwerp van gesprek 

geweest. Niet alleen in de lerarenkamer, maar 

ook in de media en de politiek.    

Mensen maken zich zorgen om de toekomst 

van ons onderwijs. Samen met ons bestuur de 

RVKO, delen we deze zorgen. Wij willen dat 

alle leerlingen goed en toekomstbestendig 

onderwijs krijgen. Dat kan alleen als er 

voldoende goed geschoolde leraren zijn. Op 

dit moment is dat niet op alle scholen van de 

RVKO het geval, ondanks alle blijvende 

inspanningen om goed personeel te vinden.  

Op 30 en 31 januari is er een landelijke staking 

uitgeroepen. Wij sluiten ons hierbij van harte 

aan. Op 30 en 31 januari zijn de leerlingen vrij.  

Ren je mee? 

 

In het weekend van 4 en 5 april 2020 staat 
Rotterdam in het teken van de marathon. Op 
zaterdag willen we ons met de school ook van 
onze sportiefste kant laten zien! Ren jij ook 
mee met de 1 km of 2,5 km run? Meld je dan 
nu via directie@montessoriterbregge.nl aan. 
Als we ons aanmelden voor 1 maart kost dit 
per leerling 3 euro. U krijgt dan een betaallink 
via de mail. De leerlingen krijgen een 

startnummer met hun naam erop en na afloop 
een medaille met de tijd erin gegraveerd! Per 
10 leerlingen rent er ook een juf of meester 
mee.  
 

Roken voor en rondom de school 
 
Vanuit de kinderopvang het volgende verzoek: 

 
 

Nieuws uit de onderbouw 

 

 
 
Ook de kleuters deden mee aan de 
Kerstwandeling. Het was spannend maar ook 
heel leuk zo in het donker!  

 

 

 

 

mailto:directie@montessoriterbregge.nl
mailto:directie@montessoriterbregge.nl
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Nieuws uit de middenbouw 
 

Afgelopen weken hebben we in de klas vaak 
feestgevierd. Op 5 december bracht 
Sinterklaas ons een bezoek. Voor ieder kind 
had hij een speciaal woordje. Het was best 
spannend om bij Sinterklaas te mogen komen 
en iets over jezelf te horen. Als cadeau kregen 
de kinderen een echt skateboard of een set 
waarmee je make-up en parfum kon maken. 
Wat een feest!  
 
Na Sinterklaas was de klas al snel in kerstsfeer 
omgetoverd.  
 

 
 
De meeste versieringen kwamen van de 
leerlingen zelf. Tijdens de kerstwandeling 
heeft een vijftal leerlingen een toneelstuk 
opgevoerd. Wat deden ze dat goed! 
 
Naast alle festiviteiten is er ook hard gewerkt. 
Sinds de herfstvakantie rekenen de leerlingen 
via het adaptieve rekenprogramma Gynzy, 
waarbij ieder kind aan zijn of haar eigen 
doelen werkt. Dit rekenen op de computer 
combineren we met rekenen via concreet 
(Montessori) materiaal. Rekenen met 
materiaal, oftewel handelend rekenen, is 
belangrijk voor het verkrijgen van getalbegrip 
en inzicht. Ook zien we dat de leerlingen vaak 
oefenen met spelling en vaak lezen. Op de 
werkhouding van de klas zijn we dan ook echt 
heel trots! 

 

 
 
 

 
 

Nieuws uit de bovenbouw 
 

Vanuit de bovenbouw hebben we berichten 
van onze reporters Sara en Zoë! 
 
Sara: “Wij waren van de 750 kinderen door 
naar de finale op Zuidplein. Het was superleuk 
maar wel spannend, ook waren juf Elisabeth 
en juf Corrie erbij.  We waren met 11 mensen 
naar de eerste ronde gegaan en daar zijn er 4 
van door: Sarah, Varisha, Rense en Damiën! 
Rense was helaas ziek dus kon niet mee doen 
met de finale. Helaas moesten we tegen 
kinderen die in een nationaal zwemteam 
zitten en hebben we het niet gehaald maar we 
hebben met z´n allen ons best gedaan. 
We hebben een medaille gekregen voor het 
meedoen.” 
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Kerstwandeling🎅 

Zoë: “Gisteren (18/12) hadden we de 
kerstwandeling. Sommige kinderen deden 
mee aan een toneelstukje. We hadden de 
volgende tafereeltjes: Drie Wijzen (BB), De 
engel die bij Maria kwam (HB), Keizer 
Augustus (HB), De Herders (OB), Dat ze bij het 
stalletje aankwamen (MB). 

 
Iedereen luisterde aandachtig en aan het eind 
kregen we een applaus. 
We hadden het heel erg naar ons zin (ondanks 
een paar foutjes.) 
 
Dit was het einde van onze nieuwsbrief.” 
 
 

Nieuws uit de hb-groepen 

Sinterklaas: prachtige surprises en rake 
gedichten! 

Op 5 december hebben we een heel gezellige 
Sinterklaasviering met elkaar gehad. We 
hebben genoten van de mooie, kunstzinnige 
en grappige surprises en gedichten die de 
kinderen en juffen voor elkaar gemaakt 
hadden. 

 

Sinterklaas verraste ons ook nog met een 
aantal nieuwe denkspellen voor in de groep 
én met nieuw buitenspeelgoed! Er wordt in de 
pauzes nu enthousiast gehockeyd, touwtje 
gesprongen én gespeeld met de basketballen 
en frisbees. Dank u Sinterklaasje! 
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Project Politiek: de verkiezingen 

Op het moment van schrijven zijn de 
definitieve verkiezingsuitslagen nog niet 
binnen, maar het lijkt erop dat we naast al het 
gezonde fruit dat we wekelijks op school 
krijgen over enige tijd óók over verse eieren 
zullen beschikken! De exitpolls wijzen op een 
overwinning voor de PVDC! Nina, Eloy, 
Christian en Noah: van harte gefeliciteerd en 
veel succes met het vervolg! 
 

 

 
CaffeeHaaBee 
De opening van CaffeeHaaBee op 4 december 
jongstleden was een succes, ouders konden 
onder het genot van een hapje en een drankje 
met elkaar kennismaken. Het was erg gezellig 
en voor herhaling vatbaar! Via de nieuwsbrief 
zullen we u t.z.t informeren over de volgende 
datum. 
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Nieuws uit de gymzaal 
Afgelopen 6 december was het eindelijk zo 

ver, de kinderen hadden pietengym! De hele 

zaal stond vol met allerlei activiteiten die bij 

het werk van pieten hoort: balanceren, pakjes 

bezorgen, kunstjes maken en lekker van dak 

naar dak zwaaien. Alle kinderen hebben een 

pietendiploma gekregen en hebben erg hard 

gegymd.  

Een week later was alweer de laatste gymles. 

We hebben samen het jaar afgesloten met het 

James Bond spel. Benieuwd wat dat is? Vraag 

het maar aan uw kind!  

Dan nog even een vooruitblik: de vrijdag na de 

vakantie 10 januari ben ik niet op school. De 

kinderen hebben dan géén gymles.  

Vrijdag 24 jan en vrijdag 21 februari gaan we 

freerunnen in de gymzaal. Deze lessen zullen 

worden verzorgd door een échte freerunner. 

Iets om je op te verheugen! 

Ook zijn er in 2020 weer sporttoernooien. Het 

eerste toernooi is het 3 tegen 3  

basketbaltoernooi in sporthal de Wilgenring 

op 29 januari. Weet je nu al dat je mee wilt 

doen, stuur dan even een mailtje naar mij 

(Elisabeth.Mul@rvko.nl) of je juf/meester.   

Voor nu; lekker uitrusten in de vakantie en 

vergeet niet om lekker naar buiten te gaan om 

een potje te voetballen, tikkertje te spelen of 

te freerunnen! 

 
 

 

 

mailto:Elisabeth.Mul@rvko.nl

