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Heidag gr 3-4
Kamp groepen 5-6

Opening Kinderboekenweek
Kamp groepen 7-8
MR-vergadering, 20.00u teamkamer
Kijkochtend bij afsluiting kinderboekenweek, 08.20-08.50u
Studiedag, alle leerlingen vrij
Deze week oudergesprekken groepen 1 t/m 8
Herfstvakantie
Bijeenkomst ‘ouders praten met ouders’

Ondertussen is het schooljaar 2018-2019 alweer 4 weken aan de gang. De kinderen en
leerkrachten vinden hun weg in de (nieuwe) groepen. Er wordt hard gewerkt, niet alleen in de
lessen maar ook aan de groepsvorming. Zo gaan de kinderen van de bovenbouwgroepen deze
weken op kamp en was de teambuilding-heidag van de groepen 3-4 gisteren een groot succes!
Oudergesprekken
In de week van 15 oktober vinden de kennismakingsgesprekken met ouders plaats. In de
groepen 7-8 is hierbij ook het kind aanwezig. Ook bij andere groepen kunnen collega’s (of
ouders) aangeven dat het wenselijk is dat uw kind(eren) bij het gesprek aanwezig is.
Wij willen, mede in het kader van de werkdrukverlaging in het onderwijs, de gesprekken zo veel
mogelijk overdag voeren. Maandag 15 oktober heeft het team een studiedag en zijn de
kinderen vrij. Er is die middag voor de collega’s ruimte om oudergesprekken voor te bereiden
en te voeren. Collega’s zullen ook andere middagen in de week voor de herfstvakantie
benutten om gesprekken te voeren. Wij rekenen op uw medewerking om overdag tijd vrij te
maken voor een gesprek!
U kunt zich vanaf maandag 8 oktober inschrijven via schoolgesprek.nl. De leerkrachten geven in
hun rooster op de site ‘schoolgesprek’ aan wanneer zij beschikbaar zijn voor een gesprek.
Let op: Bij deze gesprekken gaat het om het kennismaken en van elkaar horen hoe het met uw
kind in de groep gaat op sociaal-emotioneel gebied en niet over resultaten.

Voor de groepen 8 staan in december adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs op de
agenda. De gesprekken in oktober zijn NIET bedoeld om een pre-advies te geven.
Ouders die in dit schooljaar al een gesprek hebben gevoerd met de leerkracht (en eventueel IB),
hoeven zich niet opnieuw te schrijven.
Kinderboekenweek
Officieel gaat de kinderboekenweek op woensdag 3 oktober van start. In verband met het kamp
van de groepen 7-8 hebben wij de opening op de LMS verplaatst naar maandag 1 oktober. Die
middag is met ondersteuning van de SOM theatervoorstelling ‘Vrienden door dik en dun’
ingekocht voor alle leerlingen. Theatergroep Ziezus verzorgt dit interactieve optreden voor de
groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 in onze speelzaal. Tot en met vrijdag 12 oktober wordt in de
verschillende groepen aandacht besteed aan het thema van de kinderboekenweek
‘Vriendschap’.
Woensdagochtend 3 oktober heeft het Singer de groepen 3 en 4 uitgenodigd te komen kijken
naar een voorstelling: ‘Pim’ in Singer Laren, van Gitte Spee. Dit jaar wordt een oude traditie in
ere hersteld, te weten de gedichtenwedstrijd. Alle kinderen mogen op hun eigen niveau een
gedicht schrijven, en wij organiseren (in twee rondes) een finale met een onafhankelijke jury op
donderdag 11 oktober.
Vrijdagochtend 12 oktober bent u van 08.20u tot 08.50u van harte welkom om in de klassen te
komen kijken naar wat er allemaal is gedaan gedurende de KBW rond het thema Vriendschap!
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is al weer vol! In de week voor de herfstvakantie, als ook de
oudergesprekken plaatsvinden, liggen de verschillende kledingstukken en objecten weer
uitgestald op de grote tafel naast het kopieerapparaat.
Regelmatig blijven fietsjes en stepjes achter op ons schoolplein. Een aantal daarvan staan in de
schuur. Wie weet ook die van uw kind?
Tuinen en pleinen
Zoals u wellicht is opgevallen, is er tussen de pleinen van de groepen 5-6 en 7-8 een
opbergschuur voor TSO-materialen geplaatst. De gele tonnen en 4-op-een-rij spellen alsmede
kleiner speelgoed stonden op de gangen en in de speelzaal redelijk in de weg, en kunnen nu in
de schuur worden opgeborgen zodat het materiaal bij de overblijf snel voorhanden is.
Afgelopen weken zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan speel- en klimtoestellen, zodat de
kinderen weer volop gebruik kunnen maken van de faciliteiten van onze pleinen en toestellen.
Daarnaast is er met vier man sterk een aantal dagen in de tuinen gewerkt, zijn goten geleegd en
zijn heggen en struiken gesnoeid en bladeren geruimd.
Met een commissie, bestaande uit collega’s en ouders, worden plannen voorbereid om de
pleinen aan te passen. Hiervoor is input van de kinderen gevraagd. De komende jaren zullen

wij, in fases, toestellen vervangen en uitbreiden, (tegel)pleinen onder handen nemen en
mogelijk herinrichten.
Daarnaast zijn we erg blij met de nieuwe (elektrische) zonweringen bij diverse lokalen. Het
moge duidelijk zijn dat er constant onderhoud wordt gepleegd aan gebouw en terrein van de
LMS.

Bibliotheek
De eerste weken van het schooljaar hebben de ‘biebouders’ hard gewerkt om onze bibliotheek
weer op te schonen en aan te vullen met nieuwe boeken. Elke ochtend zitten er nu weer
ouders klaar om boeken voor de kinderen in te nemen en uit te lenen, dank!

AVG
Wij hebben ondertussen de meeste formulieren over ‘toestemming gegevens’ van u retour
ontvangen. Het valt ons op dat op een deel van de formulieren een handtekening van een
tweede ouder ontbreekt. U krijgt dit formulier dan mee terug om alsnog de tweede
handtekening te plaatsen.
Ook signaleren wij dat een aantal ouders geen toestemming blijkt te geven voor het gebruiken
van NAW-gegevens. Dit betekent o.a. dat deze gegevens dan zullen ontbreken in het
‘Wie-is-wie-boekje’ dat de komende weken door ouders samengesteld wordt. Ook op de
klassenlijst ontbreken deze gegevens dan.
Als u hierin toch nog iets wilt veranderen, kunt u contact opnemen via
admin@montessorilaren.nl

TSO
Tijdens de MR van 9 oktober wordt het financieel jaarverslag van de TSO op de agenda.
Voorstel vanuit de directie is om de bijdrage van ouders voor het overblijven te handhaven op
Euro 115,0 per kind. Na instemming van de oudergeleding van de MR ontvangt u een rekening
voor deze bijdrage via onze administratie.
Verkeer
Afgelopen woensdag heeft een aantal ouders samen met de directeur van de LMS een overleg
gehad met de wethouder de heer Ton Stam en een verkeersdeskundige van de gemeente.
Aanleiding voor dit gesprek was de zorg over hardrijdende en slecht parkerende automobilisten
rondom school, waardoor de veiligheid van de leerlingen en kinderen uit de buurt regelmatig in
gevaar komt. We hebben ter plekke de situatie op de Leemkuil en de Tafelbergweg bekeken.
Vanuit de gemeente zullen komende maanden metingen worden verricht om het probleem
goed in kaart te brengen waarna er passende maatregelen worden genomen. Een groepje
ouders zal contact houden met de gemeente over de voortgang en eventuele maatregelen.
Als u mee wilt denken en praten met deze verkeerscommissie kunt u contact opnemen met
Chris van Amersfoort via chris.vanamersfoort@hbnlaw.com.

Jaarkalender
Ondertussen staat de jaarkalender 2018-2019 op onze site (kopje ‘agenda’) . Naast de
vakanties en studiedagen vindt u hierop o.a. de data van kamp en schoolreisjes, MR
vergaderingen, rapporten en oudergesprekken, kijkochtenden en het schoolbrede project. In de
loop van het jaar wordt deze kalender steeds geactualiseerd.

Ingekomen post: van de MR
De eerste MR vergadering van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 9 oktober a.s.om 20.00 uur
in de lerarenkamer. Ouders en leerkrachten zijn van harte welkom om de MR vergadering bij te
wonen. Het is mogelijk om vooraf agendapunten toe te voegen en vragen te stellen. Deze
kunnen uiterlijk 2 oktober schriftelijk (per mail) gestuurd worden aan de secretaris van de MR:
Patrick Steenstra Toussaint via pst@rubenscapital.nl.
Ingekomen post: ouders praten met ouders
Op 30 oktober organiseert de MR de “ouders praten met ouders” bijeenkomst.
Deze bijeenkomst is in het leven geroepen om de werkzaamheden van de
medezeggenschapsraad toe te lichten en ouders gelegenheid te bieden om bepaalde
onderwerpen te bespreken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en met
andere ouders. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst inzage in en verantwoording
gegeven over de besteding van de oudergelden (SOM). Om de interactie met en toegang tot
de MR te verbeteren, is er dit jaar voor gekozen 2 bijeenkomsten te organiseren. De eerste
staat gepland voor woensdag 30 oktober 2018 om 20:00 uur en vindt plaats op school. De
MR nodigt alle ouders van harte uit om deel te nemen.

Ingekomen post: Oproep voor coördinator Schoolvoetbal
Elk voorjaar wordt onder auspiciën van de KNVB in de regio Gooi een schoolvoetbaltoernooi
georganiseerd. Leerlingen vanaf groep 3 krijgen de gelegenheid om met klasgenootjes een
team te vormen, en het op te nemen tegen andere scholen uit de regio.
De afgelopen jaren lag de coördinatie voor de LMS bij Marc Berkeveld, die dit jaar het stokje
graag wil overdragen aan een andere enthousiaste ouder. Het is de bedoeling dat een ouder
alle aanmeldingen van de kinderen verzamelt, teams samenstelt, het speelschema met de
leiders van de teams deelt, contact houdt met de organisatie over welke teams wel of niet
doorgaan naar de volgende ronde etc.
Wij vertrouwen er op dat ook dit schooljaar weer een ouder deze belangrijke taak op zich
neemt, zodat de kinderen van de LMS mee kunnen doen aan het schoolvoetbaltoernooi! Wilt u
meer informatie of heeft u interesse om deze taak van Marc over te nemen, dan kunt u zich
melden bij de directie.

