April
wo 4
vr 5
di 9
wo 10
do 11
wo 17
do 18
vr 19

Verkeersexamen theorie, groep 7
Juffendag groepen 1-2
MR-vergadering, 20.00u (teamkamer)
Verkeersexamen praktijk, groep 7
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe ouders (13.00u)
Meester/juffendag groepen 5-6
Paasontbijt voor de groepen 1 t/m 6
Cito - lunch voor de groepen 7-8
Goede vrijdag, vakantie t/m 5 mei

Mei
di 14
di 21 tm vr 25
wo 29

Culturele excursie groepen 5-6
Schoolreisje groepen 3-4
Avond4daagse
Sportdag voor de groepen 3 t/m 8

Logo
Onze stichting Talent Primair heeft een nieuw logo, dat voortaan bij alle aangesloten scholen bij
het eigen logo gevoegd wordt. Ondertussen is ook met input van de collega’s en de hulp van
een ontwerpbureau het logo van de LMS ‘gemoderniseerd’. Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u
het resultaat.

Paasontbijt
Donderdag 18 april hebben we het jaarlijkse paasontbijt. De kinderen gaan deze week lootjes
trekken in de klas. Thuis wordt voor het kind op het lootje een paasontbijt gemaakt en verpakt
in een versierde doos.

Cito toetsen
De komende week gaan de kinderen van groep 7 en 8 de vraagstelling van de entreetoets groep
7 en de eindtoets van groep 8 oefenen. Vanaf 8 april worden de cito-entreetoets voor groep 7
en de cito-eindtoets voor groep 8 afgenomen. Wij herhalen daarom ons verzoek om afspraken
met (tand)arts of andere instanties buiten schooltijd te plannen.

Trakteren
Het is op de LMS gewoonte dat alle kinderen met hun verjaardag de klassen rond mogen om
felicitaties in ontvangst te nemen en te trakteren aan de leerkrachten. Wij merken dat de
kinderen en hun vriend(innet)jes die meelopen- vaak relatief lang ‘onderweg’ zijn en
onderwijstijd missen. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat het bezoekje van de jarige niet
gelegen komt in een groep, wat weer teleurstellingen oplevert.
Met het team is daarom besloten dat de kinderen vanaf 1 april a.s. voortaan alleen in de
parallel-groep(en) en in de groep hoger mogen trakteren. Dit wordt ook in de groepen met de
kinderen besproken. Dank voor uw begrip!

Sportdag
Woensdag 29 mei vindt de LMS-sportdag plaats voor de groepen 3 t/m 8 op de velden van de
Larense Mixed Hockeyclub. De regie voor deze dag ligt bij onze (nieuwe) collega Irene de Jong.
Noteer deze datum alvast in uw agenda ivm eventueel hulp bieden (ca 4 ouders per groep)!
Details volgen via de leerkrachten en groepsouders.

Studiedagen
De studiedag van donderdag bestond uit diverse onderwerpen.
● Naar aanleiding van de tips van de Nederlandse Montessori Vereniging (na onze audit in
november 2018) werken wij aan het vormgeven van de vrije werkkeuze, zodat dit
kenmerk van het Montessori onderwijs duidelijker aanwezig is.
● De tussenopbrengsten van de CITO-toetsen zijn met alle collega’s gedeeld en op
schoolniveau zijn er verbeterpunten uitgewisseld.
● Werkverdelingsplan: Met het team is overleg gevoerd over dit nieuwe onderdeel uit de
CAO primair onderwijs. Het is de bedoeling dat het plan in het nieuwe schooljaar
uitgevoerd wordt.
● HB in de klas: hoe gaan wij in de groepen om met kinderen die extra uitdaging nodig
hebben?
● Er is gekeken naar de goede onderdelen van een effectieve instructie met het directe
instructiemodel als leidraad.
● Het gebruik van Taal in Blokjes: een methode geschikt voor kinderen die moeite hebben
met het leren lezen en spellen.
● Lezing Janny de Jong over de Brain Stimulating Method. Als remedial teacher
behandelde zij kinderen met leerproblemen. Daarbij experimenteerde zij aanvankelijk
met symmetrische en fijnmotorische bewegingsoefeningen. Deze oefeningen hadden
een gunstige uitwerking op leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen en omdat steeds
meer ouders haar hulp in riepen is zij destijds op zoek gegaan naar het antwoord op de
vragen die haar bezighielden. Er waren twee vragen in het bijzonder die haar aandacht
hadden: Wat is de lichamelijke oorzaak van een leer- en/of gedragsprobleem? Welke
lichamelijke functies zijn betrokken bij het bevorderen van cognitieve vaardigheden en
hoe kunnen deze door bewegen worden gestimuleerd? Deze 84 jarige kwieke dame wist
met veel humor haar boodschap over te brengen en het team te inspireren.
Op vrijdag kregen zowel de leerkrachten van de boven- en onderbouw de mogelijkheid om bij
elkaar te kijken en van elkaar te leren.

HERHALING:
Tuinen
Al maanden worden achter
de schermen plannen
gemaakt en gesprekken
gevoerd over de renovatie
van onze pleinen.
Met inzet van financiële
middelen vanuit Talent
Primair, de tussenschoolse
opvang en de SOM zullen
nog dit schooljaar toestellen
vervangen en tuinen
aangepakt worden.

Verkeer
Wij merken op dat er regelmatig auto’s voor het hek aan de Tafelbergweg geparkeerd staan,
voor of tijdens de schooltijden. Wilt u de uitritten svp vrij houden, zodat hulpdiensten vrij
toegang hebben als dat nodig mocht zijn? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Ingekomen post over buitenschoolse activiteit: AVOND4DAAGSE
Van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei wordt de Avond4daagse BEL gehouden. Deze
week krijgen de kinderen vanaf groep 3 een brief mee om in te schrijven voor dit evenement.
Voor vragen kunt u contact opnemen via avond4daagselmslaren@gmail.com, graag met
vermelding van naam en groep van uw kind.

Ingekomen post van de MR
Op dinsdag 9 april 2019 om 20:00 u (in de lerarenkamer) vindt de eerstvolgende MR
vergadering plaats. In het schooljaar 2018 - 2019 zijn er 6 MR vergaderingen en hiertoe hebben
alle ouders en leerkrachten toegang. Vooraf kunnen onderwerpen en vragen worden ingediend
bij de MR. Alle data van deze vergaderingen en de agenda van de eerstkomende vergadering
worden op de website weergegeven en in nieuwsbrieven aangekondigd.
De MR is er voor de ouders en de leerkrachten. Als oudergeleding zijn we erg geïnteresseerd
wat er bij de ouders speelt om zo onze rol te kunnen vervullen. De MR is ook buiten
vergaderingen bereikbaar via de secretaris (Patrick Steenstra Toussaint: pst@rubenscapital.nl )
of via de individuele leden van de MR (zie website voor gegevens).

