abeel actueel
nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Evaluatie
We zijn halverwege het schooljaar en dat is een mooi moment om de leerresultaten tot
nu toe onderzoeken en te evalueren. De kinderen maken deze weken diverse Cito-toetsen
en de resultaten daarvan en van het dagelijkse schoolwerk, gecombineerd met de
observaties van de leerkrachten, zullen in het verslag verwerkt worden. Voor de
voorjaarsvakantie krijgen de kinderen dat mee naar huis.
Denk alsjeblieft aan het z.s.m. inleveren van de blauwe verslagenmap!
Koffieochtend
Morgenochtend is er weer de gelegenheid om nieuwe en bekende ouders te ontmoeten
tijdens de koffie-ochtend die georganiseerd wordt door de OuderKlup. Dit keer vindt
deze plaats in de speelzaal van de buurschool. Vanaf 8:30 uur van harte welkom!
Schoolmaatschappelijk werk
Vandaag is Nadine Nederpelt als schoolmaatschappelijk werkster bij ons op school
begonnen. Zij zal Zeenath Ghoerahoe vervangen, die voor langere tijd uitgeschakeld is
door ziekte. Nadine zal de lopende zaken oppakken en contact leggen met betreffende
ouders.
Naschoolse activiteiten
In deze tweede week gingen de acrobatieklessen niet door (volgens planning). Helaas
checkten niet alle ouders de site van Skills for Kids waardoor zij voor niets op school
kwamen. Kijk alsjeblieft nog even goed naar de data die vermeld staan. Op studiedagen
gaan de lessen gewoon door (dus ook a.s. vrijdag)
Studiedag vrijdag 27 januari
De studiedag heeft als thema Geometrie. We zullen de kennis van geometrie opfrissen
en/of verdiepen. Er worden middelen geïntroduceerd die het eigenaarschap van leren
op dit terrein vergroten en we zullen (door de Eerste Westlandse Montessorischool
Monster) nieuw ontworpen materialen aan onze eigen praktijk verbinden. Wij kregen
bijgevoegde tekst ter voorbereiding aangeboden. Wellicht ook voor jullie als ouders
interessant?!
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Filosofielessen
Graag breng ik de verslagen van de filosofielessen weer eens onder de aandacht.
Wekelijks zijn deze te lezen op onze website onder het kopje ‘onze school’ 
‘vaklessen’. Het zijn pareltjes van verhalen.
Het is bijzonder dat een basisschool structureel filosofielessen aanbiedt. Wij zijn trots dat
we dat al jaren kunnen doen en met zoveel mooie resultaten. We vinden het zo’n
belangrijk vak, zo leerzaam op vele gebieden, dat wij er graag geld en ruimte voor
vrijmaken. Een groot deel wordt overigens betaald uit de ouderbijdrage.
Op de site kinderfilosofie.nl staat mooi omschreven wat het belang is van filosoferen met
kinderen:
Filosoferen met kinderen is samen nadenken zonder dat je leert wat grote filosofen
allemaal gedacht hebben. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen
wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in dialoog. Het
betekent zowel het analyseren van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen,
als ook het nadenken over speculatieve vragen. Filosoferen begint altijd met het stellen
van vragen. Waar gaat het over? Over wat denken is, wat het leven is en of het de
moeite waard is, hoe je moet leven, wat geluk is. Maar ook over uitslovers, stoer doen,
overbevolking, mooie dingen, de beste vaders, of opvoeding nodig is, kortom over
vragen die we samen de moeite waard vinden om te stellen en onderzoeken.

De filosofieles is een van de weinige momenten waarin het actieve denken en de
resultaten daarvan voor kinderen echt ter zake doen. Het gaat niet om het vinden van de
'juiste' antwoorden, maar om het ontwikkelen van denkvaardigheden en een eigen
zienswijze. Kinderen leren ervaren dat hun argumenten er toe doen ofwel serieus
genomen worden. Het is een gegeven dat er vragen bestaan, waarop niet makkelijk een
antwoord te vinden is. Het leren argumenteren is een activiteit die nauwelijks binnen de
basisschool wordt ontwikkeld. Uitgangspunt hiervoor moet zijn: het eigen denken van
kinderen.
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Bijlage vrouwendag (ingezonden mededeling)
Tijd voor de jaarlijkse badkamerschoonmaak!
Spullen gevraagd voor een onvergetelijke vrouwenverwendag!
Het Straat Consulaat organiseert in samenwerking met de Haagsche Kopjes en Da
Braccini, op 8 maart 2017 (Internationale vrouwendag), de 10e vrouwenverwendag
voor dak- en thuisloze vrouwen. Deze vrouwen kunnen zich dan een hele dag lekker
laten verwennen door tientallen vrijwilligers. Er zijn kappers, pedicuren, manicuren, Reikitherapeuten, Pakkie Deftig (voor kleding), schoonheidsspecialisten, masseurs en er wordt
een lunch voor hen verzorgd. Aan het eind van de dag krijgen zij én heel veel andere
vrouwen in een kwetsbare positie in Den Haag een verwenpakket. Voor deze activiteiten
en voor de verwenpakketten zoeken we heel veel toiletspullen!
Klik hier voor meer informatie.
Bijlage schaatsen (ingezonden mededeling)
De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de
donderdagen van 26 januari tot en met 30 maart 2017 in de binnenhal van De Uithof,
Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins
gevorderden van 8 wekelijkse lessen. Voor meer informatie klik hier.

Abeelstraat afgezet (ingezonden mededeling)
‘Hierbij willen wij je op de hoogte brengen dat er binnenkort bij ons werkzaamheden
gaan aanvangen t.b.v. het realiseren van een dakopbouw. Deze dakopbouw wordt door
onze aannemer prefab klaargemaakt en op donderdag 2 februari 2017 (onder
voorbehoud van niet te harde wind en regen) op ons dak gehesen. De straat wordt
hiervoor afgezet, het kraanbedrijf heeft hiervoor een ontzegging gekregen van de
gemeente Den Haag.
Dit betekent dat de ouders, docenten etc. op 2 februari 2017 niet met de auto door de
Abeelstraat kunnen en fietsers op bepaalde tijden mogelijk om moeten fietsen via de
Valkenboskade. Zou je zo vriendelijk willen zijn de ouders en je docenten hiervan op de
hoogte te stellen? Alvast bedankt.’
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