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Studiedag Talent Primair, alle leerlingen vrij

Ontwikkelingen op de LMS: Audit Montessori Vereniging
Donderdag 15 november hebben wij bezoek gehad van een auditteam van de Nederlandse
Montessori Vereniging in het kader van een ‘waarderend audit’. Het uitgangspunt voor deze
audit is om door middel van een opbouwend gesprek te werken aan de kwaliteit van het
onderwijs op de LMS.
Er zijn klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met het MT, collega’s, ouders en
kinderen. Jules van Brecht (Talent Primair) was in de middag aanwezig namens het bestuur. De
commissie heeft diezelfde middag een terugkoppeling gegeven aan het voltallige
donderdag-team.
Als tops werden o.a. de zeer fijne sfeer, het prettige pedagogische klimaat, de manier van
omgaan met elkaar benoemd. De gesprekken met ouders en kinderen hadden ook vooral veel
lovende woorden opgeleverd.
Verbeterpunten liggen o.a. op het vlak van professionalisering (coaching van Montessorianen
aan niet-Montessorianen), vrije werkkeuze voor de kinderen (en wat verstaan wij daar met
elkaar onder) en ‘laat de uitingen van creativiteit’ waarmee de LMS zegt zich te profileren,
terugkomen in de school/gangen. De uitgewerkte feedback, bevindingen, aanbevelingen etc in
de ‘reflectieve notitie’ volgt binnen (max) 4 weken.
Bottom line: we houden de erkenning van de NMV en we krijgen eerder dan over 4 jaar
opnieuw een audit om te bekijken of we nog ‘op de goede weg’ bezig zijn.
Wat ons betreft een mooi resultaat en een bevestiging dat we al goed bezig zijn. Met de
feedback en tips van de commissie kunnen we komende jaren verder bouwen.

Omgangsprotocol
Maandag 26 november is aan de MR het ‘Omgangs-gedragsprotocol LMS’ aangeboden. Het
‘Omgangs-gedragsprotocol LMS’ is een afgeleide van het officiële protocol van de
Kanjertraining, onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het
document is met de hulp en inzet van alle collega’s (studiedag 15 oktober jl.) aangepast aan
onze school.
Dit protocol verwoordt hoe wij als collega’s, ouders en kinderen hier met elkaar omgaan. Ook
staat hierin beschreven welke stappen wij volgen als er zich een vervelende situatie (als
bijvoorbeeld pesten) voordoet. Wij kiezen er bewust voor om niet van een ‘pestprotocol’ te
spreken, omdat wij de positieve benadering wensen te hanteren.
Het protocol zal, nadat de input vanuit de MR is verwerkt, op onze website worden geplaatst.

Afspraken onder schooltijd
Het valt ons op dat er regelmatig kinderen tijdens schooltijd afwezig worden gemeld vanwege
dokters-, tandarts- of therapeuten bezoek. Wij wijzen u er op dat er voor acute bezoeken verlof
is toegestaan (gewichtige omstandigheid). Overige bezoeken dienen zoveel mogelijk buiten
schooltijd plaats te vinden (vaak geen gewichtige omstandigheid). In geval van frequent bezoek
aan arts/tandarts/therapeut verzoeken wij u de weg te volgen om officieel toestemming te
vragen via het daartoe bestemde formulier op onze site.

Schoolschaatsen
Donderdag 6 december gaan alle groepen schaatsen op de Brink. Wij lopen met de kinderen
naar/van de schaatsbaan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) handschoenen/wanten en
dikke kleding aan heeft die dag. Meer details volgen (indien van toepassing) via de
groepsouders. De groepen 4 gaan die middag dus niet zwemmen!

Sinterklaas...
Woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. De kinderen van groep 8 wachten op
de Sint op hun eigen plein.  Met de rest van de school ontvangen wij de Sint om half negen in
De Kuil. De kleuters brengen eerst hun tas naar hun kluisje, pakken hun Sintmuts en voegen
zich bij hun leerkracht in de Kuil. De andere kinderen worden daar ook verwacht bij hun eigen
leerkracht. Voor hen geldt dat zij jas en tas meenemen. In de Kuil zullen wij met elkaar liedjes
zingen in afwachting van de Sint.
De kinderen van groep 8 wachten Sint op bij de Tafelbergweg en vergezellen hem naar de Kuil.
Als de Sint met zijn Pieten in de Kuil is aangekomen wordt hij welkom geheten door de
directeur en voeren de Pieten hun Pietendans uit.
Kinderen uit de andere groepen mogen meedansen en zingen in de Kuil. Daarna gaan we per
groep naar de klas.

... en Kerst
Maandagavond 10 december wordt de kerstversiering aangebracht. Vanaf 19.30 uur bent u
welkom om hierbij te assisteren. Ten behoeve van de groene omlijsting kunt u s.v.p. op 10
december hedera aanleveren op school.

In alle groepen vindt op woensdag 19 december het jaarlijkse kerstdiner plaats. Voorafgaand
aan het diner zingen de kinderen uit het LMS-koor onder leiding van Koos vanaf 17.00 uur
kerstliederen bij de hoofdingang. Alle kinderen worden in hun kerst-outfit om 17.30 uur in de
klas verwacht. Om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen uit de groep.

Ingekomen bericht van de Vrienden van de LMS:
Ook voor de ouders is het kerstdiner een van de hoogtepunten van het schooljaar: Tijdens het
diner staan de Vrienden van de LMS weer op het plein met het altijd sfeervolle Last Christmas,
voldoende bubbeltjes en een oliebol! De oliebollen zijn gratis, maar voor de drankjes wordt een
kleine bijdrage in de kosten gevraagd, dus neemt u wat contant geld mee. De ervaring leert dat
ook de ouders deze avond met rode wangen en spannende verhalen thuiskomen.

Ingekomen bericht van het ouder-koortje:
Zingende ouders gezocht voor het kerstkoortje tijdens het kerstdiner. We gaan voorafgaand aan
het kerstdiner op school twee keer repeteren en gaan tijdens het kerstdiner de groepen langs
om in elke groep een paar Christmas carols te zingen.
Als je interesse hebt, laat het weten: lslingeland@gmail.com

Versieren en opruimen:
Om de sfeer in school aan te passen aan de decemberfeesten zij wij op zoek naar hulpouders
die willen assisteren bij optuigen en opruimen van de school:
- Het optuigen van de school in Kerstsfeer staat gepland op maandagavond 10 december
vanaf 19.30 uur.
- Aanleveren hedera maandag 10 december.
- De kerstversieringen worden opgeruimd op donderdag 20 december vanaf 12.00 uur.
Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp!

Aandacht voor het verkeer
Dinsdag 20 november jl. is opnieuw met de wethouder, directeur LMS en een
vertegenwoordiging van buurtbewoners en ouders over de verkeersveiligheid rondom de
school gesproken. De verkeersexpert van de Gemeente Laren heeft zijn (voorlopige) visie
gegeven. Nadat de metingen naar snelheid en intensiteit van het verkeer zijn afgerond, zal hij
zijn plan verder uitwerken waarbij de buurt en school om input zullen worden verzocht.
Lopen en fietsen naar school leveren volgens de experts veel voordelen op. Zo leren kinderen
onder meer om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen en voorkomt het veel korte
autoritten. Wij verzoeken u zoveel mogelijk lopend of met de fiets met uw kinderen naar school
te komen. Mocht u toch met de auto komen, wilt u er dan met elkaar voor zorgen dat er geen
onveilige situaties ontstaan: parkeren daar waar toegestaan, hoeken vrijhouden, rustig rijden
etc.
In januari 2019 is een vervolgoverleg met de wethouder gepland. Wij houden u op de hoogte.
Veel dank voor uw medewerking.

Herhaling: Luizen
Regelmatig worden onze kinderen op school gecontroleerd op luizen. Wij hanteren voor
behandeling de richtlijnen van het RIVM, die u op hun site en die van de LMS (in verkorte
versie) kunt vinden.

Na de herfstvakantie is in een aantal groepen (wederom) hoofdluis geconstateerd. Wij
begrijpen dat het 'veel gedoe' oplevert voor ouders als er luis is geconstateerd bij hun
kind(eren). Om te zorgen dat deze luis zich niet verder verspreid en er meer kinderen besmet
worden, is behandeling noodzakelijk. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle ouders om
gehoor te geven aan het verzoek van de pluisouders om de behandelingen te starten en net
zolang daarmee door te gaan als nodig (zie richtlijnen). Wij rekenen op uw medewerking!
Met het vertrek van onze coördinator (jongste dochter naar VO) zijn wij op zoek naar een
nieuwe coördinator voor het luizen-pluizen, die zorgt voor een lijn in de school qua pluisdata,
follow-up etc. Graag een mailtje aan admin@montessorilaren.nl als u deze taak op u zou willen
nemen. Bij voorbaat dank.

Schoolvoetbal
Wij hebben Leonie Slingeland (moeder van Mees en Max, gr 3) bereid gevonden om het stokje
van Marc Berkeveld (vader van Sebastiaan, gr 6) over te nemen. Marc danken wij hartelijk voor
zijn inzet van de afgelopen jaren, en een warm welkom aan Leonie!
In de bijlagen vindt u de informatiebrief over het schoolvoetbal voorjaar 2019 en het
aanmeldformulier. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen woensdag het
aanmeldformulier mee naar huis. Let op de deadline van 14 december.

