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September
ma 3
ma 10
wo 12
di 18
di 25
wo 26
do 27 – vr 28

Eerste schooldag, 08.30u in de Kuil
Informatieavond 5-6 (19.00u) en 7-8 (20.00u)
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe ouders, 09.00u
Informatieavond 1-2 (19.00u) en 3-4 (20.00u)
Teambuilding groepen 3-4
Start kinderpostzegels
Kamp groepen 5-6

Oktober
wo 3 - vr 5
ma 15

Kamp groepen 7-8
Studiedag, alle leerlingen vrij

De zomervakantie is bijna voorbij. Wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen om onze
leerlingen maandag a.s. weer welkom te kunnen heten. In deze nieuwsbrief besteden wij
aandacht aan allerhande praktische zaken waarvoor we graag uw aandacht vragen.

Start van het schooljaar
Maandag 3 september begint het schooljaar 2018-2019. We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Om het schooljaar weer fijn te kunnen starten, zijn er in de vakantie een aantal klussen
uitgevoerd. Zo zijn de terrassen bij de groepen 7-8 onder handen genomen en hebben de
schoonmakers extra hun best gedaan op alle lokalen en gangen. Deze week wordt tussen de
pleinen van de groepen 5-6 en 7-8 een opbergschuur voor TSO-materialen geplaatst. Ook
worden nog herstelwerkzaamheden verricht aan speel- en klimtoestellen, zodat de kinderen
weer volop gebruik kunnen maken van de faciliteiten van onze pleinen en toestellen. De
tuinmannen komen nog een ronde snoeien en ruimen. Daarnaast wordt er momenteel druk
gewerkt om voor maandag de school te voorzien van nieuwe zonweringen. Hoewel deze acties
wellicht niet door iedereen worden opgemerkt, wordt er constant onderhoud gepleegd aan
gebouw en terrein van de LMS.
Voor de opening van het schooljaar verwachten wij alle kinderen en hun ouders om half 9 in de
Kuil. Na het voorstellen van het team zingen wij met elkaar het Montessori-lied. Hierna gaan de
deuren open voor de kinderen en hun ouders. De kleuters worden in hun groep bij juf
Marian/Céline, juf Arja/meester Floris of juf Nienke verwacht. De kinderen van groep 3, 5 en 7
zullen inspringen in hun nieuwe groep en wachten even op de gang, totdat ze om beurten
kunnen inspringen. De andere leerlingen (groep 4, 6 en 8) zijn dan al in de klas.

Informatieavonden
Bij de start van het nieuwe schooljaar horen algemene informatieavonden. U maakt (opnieuw)
kennis met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en de andere ouders van de groep. U wordt op
deze avond geïnformeerd over organisatorische en inhoudelijke zaken in de betreffende
groepen. De bijeenkomsten duren maximaal een uur.
Er zijn twee avonden ingepland, met wisselende tijden per parallelgroep, zodat ouders met
meer kinderen op de LMS bij de verschillende bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn. Wij
rekenen op uw komst!

Vakleerkracht gym
Voor de zomervakantie heeft onze vakleerkracht gym Frank Wolfs aangegeven niet langer op
maandag de gymlessen voor de LMS te kunnen verzorgen, in verband met uitbreiding van uren
bij een collega-school. Gelukkig hebben wij op de valreep
een nieuwe collega gevonden: vanaf 1 oktober zal Irene
de Jong de lessen gym op maandag verzorgen. Irene
werkt op de andere dagen binnen Sport-BSO van de
Kinderopvang Baarn en voor de gemeente Baarn als
coördinator voor sportactiviteiten (o.a. judo, atletiek,
taekwondo, dans) voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Met veel enthousiasme zal zij komend schooljaar elke
maandag onze kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de
gymzaal begeleiden.
Frank neemt de gymlessen tijdens de eerste twee weken
van september nog voor zijn rekening en zal dan ook
afscheid nemen van de kinderen. Op 17 september worden de gymlessen door de eigen
leerkracht verzorgd. Op 24 september werkt Floris Millenaar extra (collega die ook op
donderdag de gymlessen verzorgt).

Boek mee!
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is onze schoolbibliotheek nog gesloten in
verband met opschonen, kaften en labelen van (nieuwe) boeken. Wij vragen daarom alle
kinderen om een leesboek van thuis mee te nemen. In de week van 17 september kunnen alle
groepen weer bij de schoolbieb terecht.

Schoolkamp 5-6 en 7-8, heidag 3-4
Op donderdag 27 en vrijdag 29 september gaan de groepen 5 - 6 op kamp. Van woensdag 3 tot
en met vrijdag 5 oktober volgen de groepen 7 – 8. Een belangrijk thema op kamp is
groepsvorming. De ouders van de kinderen uit deze groepen ontvangen binnenkort meer
informatie. Het worden ongetwijfeld fantastische kampdagen!
Voor de kinderen van de groepen 3/3-4 staat op dinsdag 25 september een teambuilding-dag
op de hei gepland.

Klassenpot
Vanaf dit schooljaar wordt de klassenpot voor uitgaven binnen ‘Lief & leed’ geregeld door de
SOM. Er worden dus van u als ouder vanuit school geen extra bijdragen meer gevraagd!

Praktische informatie
Op onze website vindt u informatie over praktische zaken op de LMS. Daarnaast brengen wij
graag de volgende punten onder uw aandacht:

Start schooldag
Elke dag is de school open vanaf 8.20 uur. We vinden het belangrijk om iedere schooldag om
precies 8.30 uur te beginnen. Ouders nemen bij de klassendeur afscheid van hun kind. De
kinderen worden door de leerkrachten bij de deur ontvangen met een handdruk en het elkaar
‘goedemorgen’ wensen. Er is voor 08.30 uur mogelijkheid voor eventueel korte mededelingen
aan de leerkracht; als u een gesprek wilt verzoeken wij u hiervoor een aparte afspraak te
maken. Wij verzoeken u de school voor 8.30 uur te verlaten, zodat wij in rust de dag kunnen
starten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Verzuim
Wij verzoeken u ziekmeldingen ’s morgens tussen 08.00u en 08.15u telefonisch door te geven.
Kort verzuim (tandarts/ dokter etc.) kunt u doorgeven aan de leerkracht. Voor al het overige
verlof moet u een schriftelijke aanvraag bij de directie indienen. Formulieren hiervoor kunt u
downloaden via onze site of ophalen bij de administratie.

Pauzes, eten en drinken
Halverwege de ochtend is het tijd voor een buitenspeelmoment en een ‘10-uurtje’. Wij
verzoeken u uw kind(eren) hiervoor bij voorkeur fruit mee te geven. Als drinken heeft water de
voorkeur. Ook voor de lunch verzoeken wij u gezonde voeding mee te geven. Wij verzoeken u
dringend geen snoep en chocola mee te geven.
Wilt u er voor zorgen dat de naam van uw kind op bekers en bakjes goed zichtbaar is. Eten en
drinken tijdens het overblijven gebeurt in de klas met de eigen leerkracht. De kinderen spelen
daarna een half uurtje buiten (bij slecht weer binnen), onder begeleiding van vrijwilligers van de
TSO (tussenschoolse opvang). Over enkele weken, na instemming van de MR over de hoogte
van het bedrag, ontvangt u een betalingsverzoek voor de TSO.

Verjaardagen
Vanaf groep 3 wordt de verjaardag gevierd zonder de aanwezigheid van ouders. Denkt u
alstublieft aan gezonde traktaties. De jarige mag ook naar de andere groepen om zich te laten
feliciteren door de leerkrachten. Eventuele uitnodigingen voor een feestje svp niet uitdelen in
de klas, maar persoonlijk overhandigen na schooltijd.

Bereikbaarheid
Stuurt u bij verandering van adres, telefoonnummer of emailadres aub een mail aan
admin@montessorilaren, zodat wij altijd de juiste gegevens in onze bestanden hebben.

Schoolspullen
We vragen u vriendelijk om uw kind op de eerste schooldag het volgende mee te geven:
- een plantje in een waterdichte pot;
- groep 3 t/m 8: gymkleding en -schoeisel (de gymlessen zijn op maandag en donderdag)
- groep 1 - 2: gymschoenen voorzien van naam;

-

voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 graag gymschoenen die de kinderen makkelijk
zelf aan en uit kunnen doen;
groep 3 t/m 8: een leuk leesboek (de schoolbibliotheek is de eerste dagen nog niet
open);
groep 1 t/m 6: een klein vakantievoorwerp waarover uw kind wat kan vertellen ;
vanaf groep 5: een etui (die in het laatje past);
vanaf groep 7: schoolagenda; rekenmachine, 23-rings multomap, etui (passend in het
laatje);
nadrukkelijk vragen we u om geen stiften en kneedgummen mee te geven. Op school
krijgt elk kind een eigen gum. Vanaf groep 5 mogen de kinderen eventueel een eigen
harde gum meenemen.

Aanvullende informatie voor de (nieuwe) leerlingen uit de groepen 1-2:
-

Uw kind heeft een eigen kluisje waarin de meegebrachte gymspulletjes en schoenen,
voorzien van naam, alsook de tas en jas worden opgeborgen. Bij de groep van Nienke
hangen vanaf dit schooljaar kapstokken voor jassen en tassen.
Wilt u zorg dragen voor goede schoenen (liever géén slippers) in verband met het
spelen op het plein.
Liever iets te warme kleding aan (een vestje of jas kan altijd uit) dan zonder jas naar
school.
Speelgoed en knuffels alleen mee naar school geven als het speelgoeddag is (in principe
de laatste dag voor een vakantie).
Spulletjes die passend zijn bij het thema waarover gewerkt wordt, zijn altijd welkom
(boeken, foto’s, attributen)!
Uw kind neemt twee bekers en twee bakjes mee naar school. Eén setje voor het
‘10-uurtje’ en een setje voor de lunch (maandag, dinsdag en donderdag).
Het ‘10-uurtje’ bestaat voornamelijk uit fruit en een eventuele boterham.
Wanneer de schooldag voorbij is, gaan de kinderen in een rij naar buiten. Zij melden aan
de leerkracht of ze een ouder of de oppas zien, geven de leerkracht een hand en daarna
mogen ze naar ouder/ oppas gaan.

Kluisjes
Netheid is een aandachtspunt in onze school, zo geven ook ouders aan in het
tevredenheidonderzoek. In het kader van die netheid is het wenselijk dat de tassen van de
leerlingen in de kluisjes passen (bij Nienke aan de kapstokken). Wij hebben dan ook het verzoek
om een qua afmetingen passende rugzak voor uw kind mee naar school te geven.

Verkeer
Een van de afspraken op onze school is “op het plein van de LMS lopen we, dus we stappen bij
de hekken van onze fiets af”. Wij verzoeken iedereen zich aan deze afspraak te houden om
ongelukken met (kleine) kinderen te voorkomen. Ouders geven hierin het goede voorbeeld.
Ook het verkeer rondom onze school is een blijvend punt van aandacht. Mede in verband met
verbouwingen in onze directe buurt is het aantal parkeerplaatsen beperkt. Wij verzoeken u dan
ook zo veel mogelijk uw kind(eren) met de fiets naar school te brengen.
Denkt u eraan dat de Leemkuil in de ochtend alleen vanaf de Paviljoensweg ingereden mag
worden, om de doorstroom te bevorderen.

Gymlessen
De kinderen van de groepen 1-2 spelen buiten of in de speelzaal, onder begeleiding van hun
leerkracht. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week een gymles in de zaal van de Gooise
School. De gymlessen op maandag worden verzorgd door onze vakleerkracht Irene de Jong. De
gymlessen op donderdag worden door collega Floris Millenaar verzorgd. Wilt u / uw kind er
voor zorgen dat zowel op maandag als op donderdag gymspullen mee naar school komen?
Het dragen van sportkleding en goede schoenen (voorzien van naam) tijdens de gymlessen is
verplicht. Goede schoenen voorkomen blessures en spelen een belangrijke rol bij de
schokdemping en stabiliteit. Mocht uw kind last hebben van een blessure of andere zaken die
tijdens een sportles kunnen opspelen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht. De gymlessen
starten vanaf maandag 3 september.
Let op: de groep 7-8 van Mariska/Leonie start elke maandagochtend (vanaf 10 september) in
de gymzaal. Maandag a.s. heeft deze groep geen gym ivm de gezamenlijke opening in de Kuil.
Alle andere groepen 3-8 gymmen die dag wel gewoon. De kinderen komen zelf op tijd naar de
Gooise School zodat de gymles om 08.30u kan beginnen.
Elke donderdag starten de 6e groepers (zowel van de groep van Janny/Maartje als van
Dick/Céline) als eerste om 08.30u in de gymzaal. Start op donderdag 6 september.

Jaarkalender
Op onze site vindt u vanaf eind volgende week de jaarkalender 2018-2019 (kopje ‘agenda’).
Naast de vakanties en studiedagen vindt u hierop o.a. de data van kamp en schoolreisjes,
rapporten en oudergesprekken, kijkochtenden en het schoolbrede project.

TSO: vrijwilligers gevraagd
Omdat afgelopen juli een aantal ouders van groep 8-leerlingen hun inzet bij de overblijf heeft
beëindigd, zijn wij dringend op zoek naar ouders die tegen vrijwilligersvergoeding twee tot vier
keer per week tussen de middag als pleinwacht willen worden ingezet. Ook invallers (zonder
zich vast te leggen voor bepaalde dag(en)) zijn welkom. Graag een mailtje aan
annemieke.valk@gmail.com als u interesse heeft.

Wij zien u graag maandag 3 september, om half 9 in de Kuil!
Team Larense Montessorischool

