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Maart 2019 

 

Maart 
ma 4 Voorstelling concertgebouw gr 3-4  

wo 6 Kennismakingsbijeenkomst nieuwe ouders, 09.00 uur 

ma 11 Bijeenkomst ‘Ouders praten met ouders’, 20.00 uur teamkamer LMS 

di 12 Afsluiting schoolbreed muziekproject 

15.00u OPTREDEN voor ouders 

wo 20 Juffendag groepen 7-8 

vr 22 Wandelen voor water, groepen 7-8 

ma 25 Voorstelling Concertgebouw gr 1-2 

do 28 Studiedag schoolbreed, alle kinderen vrij 

vr 29 Studiedag onderbouw, kinderen van gr 1 t/m 4 vrij 

 

Schoolbreed project muziek! 
In de nieuwsbrief van februari berichtten wij reeds over de excursies voor alle groepen in het 
kader van ‘MUZIEK’ wat dit jaar in onze culturele lessen centraal staat. De culturele excursies 
vinden plaats dankzij de financiële steun van de SOM. 
 
Het hoogtepunt van het ‘muziekjaar LMS’ vindt plaats op dinsdag 12 maart, waarbij we met de 
hele school in één dag de “Body Boem Big Band” vorm zullen geven. Die middag geeft de 
kersverse band om 15.00 uur een eenmalige voorstelling voor alle ouders en andere 
belangstellenden! Noteer deze datum dus in uw agenda. Het optreden vindt plaats op het 
schoolplein van de groepen 7-8 (aan de Tafelbergweg).  
 
De meeste kinderen hebben ondertussen een blikje mee naar school genomen, om te versieren 
en te transformeren in mooie shakers. Aan degene die dit nog niet hebben gedaan het verzoek 
alsnog zo snel mogelijk een leeg blik mee te nemen. 
 
De kinderen werken die dag aan hun deel van de voorstelling in 3 verschillende groepen. Wij 
vragen uw medewerking voor een kleurrijk geheel tijdens het optreden. Daarom dragen alle 
kinderen een t-shirt in de kleur van hun groep: 

● De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 dragen die dag een WIT t-shirt; 
● De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 dragen op 12 maart een ROOD t-shirt; 
● De kinderen van de groepen 7-8 dragen op 12 maart een BLAUW t-shirt. 

 
Daarnaast mogen de kinderen een petje / sjaaltje / bandana in diezelfde kleur meenemen. 
 



Natuurlijk is het publiek tijdens de voorstelling muisstil zodat de inzet van de kinderen 
maximaal gehoor krijgt! 
 
Let op: Mocht het weer het niet toelaten om het optreden in de open lucht te laten 
plaatsvinden, dan zullen wij uitwijken naar Standelkruid, de gymzaal bij de Gooische school. Wij 
zullen dat die ochtend dan melden via de website! 

Wandelen voor water 
Op uitnodiging van de lokale Rotary zullen vrijdag 20 maart de kinderen van de groepen 7-8 van 
alle Larense basisscholen een sportieve prestatie leveren ten behoeve van het goede doel. 
Enkele dagen daarvoor krijgen de groepen, in het kader van ‘burgerschap’, een gastles over het 
belang van veilig drinkwater en sanitatie wereldwijd. Vrijdag 20 maart lopen de kinderen zes 
kilometer met zes liter water in hun rugzak, en ervaren op deze manier wat voor veel 
leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden vaak de dagelijkse praktijk is. De kinderen zullen zich 
laten sponsoren door familie en bekenden.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Wandelen voor Water. 

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’. Wordt spoedig vervolgd! 

Staking 15 maart & lerarentekort 
In de week van 11 tot 15 maart wordt actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs. 
Een aantal vakbonden heeft vrijdag 15 maart uitgeroepen tot een nationale 
onderwijs-stakingsdag.  
 
Hoewel we ons realiseerden dat we u tijdens een stakingsdag mogelijk voor een probleem 
stelden wat betreft de opvang van uw kind(eren), hebben wij als LMS bij eerdere 
(stakings)acties de morele steun van ouders gevoeld, waarvoor dank!  
 
Bij inventarisatie onder de collega’s blijkt de stakingsbereidheid op de LMS voor deze staking 
van 15 maart zeer gering. Bij ons zullen die dag de lessen dan ook gewoon doorgang vinden! 
 
Dit neemt niet weg dat wij ons wel kunnen vinden in de motieven om deze actieweek een 
staking te organiseren. Belangrijke actiepunten zijn van financiële aard; naast het streven naar 
een evenwichtiger beloning van leerkrachten in het primair onderwijs ten opzichte van het 
voortgezet onderwijs, ligt er een eis voor het vrijmaken van gelden voor werkdrukverlichting 
o.a. door (meer) inzet van onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast is deze actieweek een 
signaal om de politiek op te roepen om -samen met het onderwijsveld- met gedegen 
maatregelen te komen om het lerarentekort terug te dringen. 
 
Ook op de LMS is het steeds moeilijker om nieuwe collega’s en invallers voor korte of langere 
tijd te vinden. Mocht u in uw netwerk mensen kennen die interesse hebben om op de LMS te 
(komen) werken, dan horen wij dat graag. Zowel reeds bevoegde als nog onbevoegde (met 
interesse in het leraarschap) potentiële collega’s zijn welkom om kennis te komen maken. Onze 
directeur gaat graag in gesprek met geïnteresseerden! 



AVG 
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarnaast 
gebeurt het regelmatig dat ouders foto’s nemen of filmpjes maken op school van bijvoorbeeld 
de verjaardag van hun kleuter of een voorstelling op het plein. 
 
In het kader van de AVG verzoeken wij u terughoudend te zijn in het nemen van foto’s van 
andere dan uw eigen kind(eren) en die op social media te plaatsen.  
 
De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de foto’s of filmpjes die ouders maken.  
 

Studiedagen 
Eind maart hebben wij 2 studiedagen ingepland om ons met elkaar verder te ontwikkelen ten 
behoeve van de constante verbetering van ons onderwijs.  
 
Op donderdag 28 maart zijn alle kinderen vrij. Die dag is het voltallige team aanwezig en 
analyseren wij met elkaar de resultaten en de kwaliteit van ons onderwijs . Ook besteden we 
wederom aandacht aan het vervolg op de audit van de Nederlandse Montessori Vereniging en 
de (mogelijke) consequenties van hun aanbevelingen op ons onderwijs.  
 
In de middag werken de duo’s en parallellen met elkaar aan hun groepsorganisatie, resultaten, 
werkwijzen en klassenmanagement. Die middag vieren wij ook dat onze collega Gerda deze 
maand 40 jaar in het onderwijs werkt! 
 
Vrijdag 29 maart zijn alleen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De collega’s die in die 
groepen werken, hebben de mogelijkheid om hun collega’s in de groepen 5 t/m 8 in actie te 
zien en vervangen de collega’s in de bovenbouwgroepen zodat deze ook bij hun collega’s in de 
klas kunnen kijken.  

Vakantierooster 

Met instemming van de MR is voor volgend schooljaar het vakantierooster vastgesteld: 

Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020  

Pasen Vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020 

Meivakantie Maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020  

Hemelvaart Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren Zondag 31 mei 2020 en maandag 1 juni 2020  

Zomervakantie Maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020  

 

De indeling van de studiedagen in het volgende schooljaar volgen nog. 

 



Oudertevredenheidsonderzoek 
Komende week ontvangt u via ons administratiesysteem een link om de vragenlijst in te vullen. 
Wij verzoeken u vriendelijk hier aan mee te werken. Om een representatief beeld te krijgen van 
wat ouders van onze school en ons onderwijs vinden, is het van belang dat zoveel mogelijk 
ouders de lijst invullen. Met de input van ouders, kinderen en team kunnen wij verder werken 
aan de verbeteringen van ons onderwijs. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en 
uw tijd! 

Buitenschoolse activiteit: schoolvoetbal 
Sinds deze week staan de indelingen van de teams voor het schoolvoetbal op onze website. 
Ook de speeldata en indelingen in pools kunt u hier terugvinden. 
 
Wij wensen alle kinderen die meevoetballen een heel fijn toernooi, met vooral veel sportief 
speelplezier.  
 
Let op: De ervaring leert dat er regelmatig wijzigingen plaatsvinden. Wij zullen die dan zsm 
doorvoeren op de site, en verzoeken u dus onze website te raadplegen voor het meest 
up-to-date schema. 



Ingekomen post van de MR 

  1.  MR bijeenkomst ‘Ouders praten met Ouders’. 

In het kader van transparantie en optimale oudertevredenheid organiseert de MR twee keer per 
jaar de bijeenkomst 'Ouders praten met Ouders'. De volgende editie zal al over anderhalve 
week, 11 maart 2019 om 20:00 uur, plaatsvinden in de lerarenkamer op school. 

De MR is erg geïnteresseerd wat er bij de ouders speelt. Deze informatieavonden zijn bedoeld 
om onderwerpen en ideeën te bespreken die bij de ouders leven. Het is belangrijk dat jullie ons 
input blijven geven om zo onze rol in de MR te kunnen vervullen. We hopen daarom ook op een 
grote opkomst. 

Mocht je bepaalde onderwerpen hebben die je die avond wilt bespreken dan kun je die kenbaar 
maken via de secretaris (Patrick Steenstra Toussaint: pst@rubenscapital.nl). 

 

  2.  Oproep voor nieuw MR lid / vacature oudergeleding 

Eind van het schooljaar 2018/2019 eindigt voor Diek Fabius, lid van de oudergeleding, zijn 
lidmaatschap van de MR omdat hij naar het buitenland verhuist. Dit betekent dat er één 
vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf mei 
beschikbaar wilt stellen. 

Alle ouders (of voogden) met een kind op de LMS kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 15 maart 2019, 18.00 uur. Afhankelijk van het 
aantal kandidaten, kunnen verkiezingen worden georganiseerd. 

Voor vragen kun je je ook wenden tot de ouders die momenteel in de MR zitten; 

  *   Eke Vermeer, moeder van Olivia (groep 6 Dick/Celine) en Lucas (groep 3 Juliëtte); 

  *   Patrick Steenstra Toussaint, vader van Louis (groep 7 Gerda/Kim), Philip (groep 6 
Janny/Maartje) en Charlie (groep 3 Juliëtte); of 

  *   Diek Fabius, vader van Iléna (groep 7 Leonie/Mariska), Diek (groep 5 Dick/Celine) en Inky 
(groep 1 Arja/Floris). 

 
 

 


