
 
 
 

 

   
 
 
 
 

Mei 
di 14 Culturele excursie groepen 5-6  

Schoolreisje groepen 3-4 

di 21 t/m vr 25 Avond4daagse 

ma 27 MR vergadering, 20.00 uur (teamkamer) 

wo 29 Sportdag voor de groepen 3 t/m 8  

do 30 /vr 31 Hemelvaartweekend 

 

Juni 
ma 10 Tweede pinksterdag 

di 11 studiedag, alle kinderen vrij 

 

Personele zaken 
Vanaf deze week is onze collega Sanne (groep 3-4) met zwangerschapsverlof. Wij hebben twee              
nieuwe collega’s gevonden die als duo Sanne tot de zomer in groep 3-4 vervangen. De ouders                
van de betreffende groep zijn al op de hoogte gesteld van deze vervanging. Sanne Koelman zal                
op maandag, dinsdag en woensdag in de groep werken. Corine de Bas vervult deze taak op                
woensdag (om de week), donderdag en vrijdag.  
 
Onze onderwijsassistente Evelien heeft een andere baan gevonden (doktersassistente) en heeft 
voor de vakantie afscheid genomen. Zij wordt vervangen door (‘nieuwe’) zij-instromer Minou, 
die ambitie heeft om volgend schooljaar een versneld traject tot leerkracht te doorlopen. 
 
De komende maanden wordt achter de schermen gewerkt aan de personele invulling van             
volgend schooljaar, zowel voor leerkrachten als voor kinderen die naar een nieuwe groep gaan.  

Omgangs-gedragsprotocol LMS 
Een paar maanden geleden informeerden wij al over het omgangs-gedragsprotocol op de LMS.             
Dit document is gebaseerd op de Kanjertraining, de methode voor sociaal-emotionele           
ontwikkeling die binnen onze school wordt gehanteerd. 
 
Als wij ongewenst gedrag signaleren, biedt dit protocol ons een richtlijn om met elkaar in               
gesprek te gaan. Indien wij dat nodig en wenselijk achten, betrekken wij ook ouders bij het                
proces. Wij gaan er van uit dat u als ouders kennis heeft genomen van ons omgangsprotocol                
(zie onze site) en dat u de daarin genoemde gedragsregels onderschrijft en thuis die boodschap               
ook uitdraagt. Onze taak als ouders en school is om kinderen te leren omgaan met lastige                



situaties, met elkaar in gesprek te gaan, elkaar proberen te begrijpen en het ongewenste              
gedrag om te draaien naar gewenst gedrag. Op school speelt de leerkracht hierin een grote rol.                
Thuis zijn het de ouders die hierover met hun kind(eren) in gesprek gaan en ‘de weg wijzen’.                 
Het is daarmee onze gemeenschappelijk taak om de kinderen handvatten te geven om ruzies of               
pesterijen op te lossen. 
 
Het gebeurt natuurlijk nog regelmatig dat kinderen onderling ruzies, plagerijen of pesterijen            
hebben. Soms in de klas maar veelal in de vrije situaties bij het buiten spelen. Wisselende                
situaties vragen om wisselende acties en reacties. Deze taak ligt bij de leerkracht, waarbij soms               
de hulp wordt ingeroepen van de IB of directie. Zo kwamen vlak voor de vakantie een paar                 
jongens uit groep 5 bij de directeur om hun onenigheid uit te praten. De volgende dag kwamen                 
zij de voortgang melden: ‘Juf, gisteren hadden we nog ruzie, maar vandaag ging het heel goed!’                
Op de vraag aan de betreffende jongens welk cijfer ze dan die dag aan het spel met elkaar                  
gaven, kwam er volmondig ‘een 10’ uit beide monden.  
 

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 collega Irene de Jong en Floris                 
Millenaar (vakleerkrachten gym).  
 
Via de leerkrachten en groepsouders ontvangt u (of heeft al ontvangen) een verzoek voor hulp.               
Wij rekenen met 4 of 5 ouders per groep om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Veiligheid  
In de laatste week van maart heeft een brandoefening plaatsgevonden. De evaluatie dient als 
input voor eventuele aanpassingen van het calamiteitenplan. 

Groep 3 naar 4 
Samen met de collega’s van de groepen 3 en 3-4 is onderzocht wat het meeste wenselijke 
scenario is voor de grote groep 4 van volgend jaar. De conclusie is dat de huidige groep 3 zal 
doorstromen naar groep 4. Bij de andere groepen stromen de 3tjes door naar 4 en komen er in 
deze groepen nieuwe kinderen in groep 3 bij. De MR is hierover in haar vergadering van april 
geïnformeerd. 

Schoonmaak 
Sinds 1 maart is, na enkele maanden van ontevredenheid met de geleverde diensten door het 
vorige schoonmaakbedrijf, een  nieuw schoonmaakcontract van kracht. Eind maart heeft 
tweemaal een controle plaatsgevonden waarbij de verbeterpunten duidelijk in beeld zijn 
gebracht. Wij volgen dit proces nauwlettend om er samen met onze nieuwe partner voor te 
zorgen dat onze school zo goed mogelijk wordt schoongehouden. 

Aanmelding broertjes/zusjes. 
Mochten er nog broertjes/zusjes zijn die nog niet staan ingeschreven op de Larense 
Montessorischool, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. Als u niet zeker weet of uw kind 
staat ingeschreven, dan kunt u contact opnemen met Mary Dekkers via 
admin@montessorilaren.nl.  
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Ingekomen post over buitenschoolse activiteit: AVOND4DAAGSE 
Van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei wordt de Avond4daagse BEL gehouden. Meer dan                 
100 kinderen hebben zich ondertussen ingeschreven. U ontvangt alle informatie via Monique            
van Amstel, via avond4daagselmslaren@gmail.com.  
 

Ingekomen post van de MR 
Op maandag 27 mei om 20:00 uur (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). 
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