abeel actueel
nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Check de website voor nieuwe foto’s en bijv. ook voor meerjaren-vakantieregeling

De kop van het schooljaar is er af, en hoé: de zomer barstte in volle hevigheid los. We hadden
er soms last van en hebben er ook van genoten. Gister en vandaag waren er waterfeesten op het
plein; geweldig was het!

Schoolmaatschappelijk werk
In de bijlage vind je een brief waarin onze nieuwe schoolmaatschappelijk werkster zich voorstelt.
Ook schrijft zij wat haar werk precies inhoudt. Zij zal elke dinsdagochtend op school aanwezig
zijn.
Luizen houden van mensen
In de eerste weken na een vakantie zijn traditiegetrouw de luizen in groten getale aanwezig op
mensenhoofden en -hoofdjes.
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Onze eigen luizenbrigade gaat op woensdag 7 september van start! Ook dit jaar gaan wij ons
best doen om de school zoveel mogelijk luisvrij te houden. Elke maand zal de hele school door
een groep enthousiaste ouders gecontroleerd worden op hoofdluis.
En de luizenbrigade zoekt versterking! De controle vindt plaats op elke eerste woensdag van de
maand, vanaf 8:30 uur. Voor jongere broertjes/zusjes is er opvang mogelijk. Meld je aan of
vraag meer informatie bij Judith Hoeing, moeder van Bram (groep H) en Loes (groep A), op
maandag-dinsdag-woensdag altijd te vinden in de gang voor groep A en per mail te bereiken
via: juhoeing@gmail.com
Op de site van de NOS stond een artikel over dit kriebelige onderwerp.
Filosoferen en mediawijsheid
Het wekelijkse filosoferen met kinderen uit groep 2, 4 en 7 is weer van start gegaan. In vier
blokken van tien lessen komen alle kinderen uit deze groepen een keer aan de beurt.
Bij filosoferen leer je je eigen gedachten en die van anderen te onderzoeken. Zo leren de
kinderen om gedachten goed onder woorden te brengen, te luisteren naar elkaar en ontdekken
ze dat je verschillend over dingen kunt denken, en dat dat helemaal niet erg is. Bovendien vinden
zij het erg leuk om samen na te denken over filosofische vragen. Deze week dachten zij
bijvoorbeeld na over de vragen: 'waar heb je een naam voor nodig?' (onderbouw), 'waar houdt
natuur op?' (middenbouw) en 'wie bepaalt wat normaal is?' (bovenbouw).
Vind je het leuk om meer te lezen over deze gesprekken? Wekelijks wordt er een verslagje van
de les op de website geplaatst.
De filosofiejuf, Marianne Scheeper, is tevens gecertificeerd MediaCoach en geeft dit jaar
ook lessen mediawijsheid aan alle midden- en bovenbouwklassen: per klas vijf lessen in het
najaar en vijf lessen in het voorjaar.
Waarom zijn deze lessen belangrijk voor kinderen uit deze groepen? Door kinderen al vanaf
vroege leeftijd te leren om (media-)boodschappen en (media-)beelden te begrijpen en hierover
met hen in gesprek te gaan, kun je ze beter voorbereiden op een toekomst waarbij zij steeds
jonger deze vaardigheden moeten inzetten. Tijdens de lessen wordt onder andere aandacht
besteed aan hoe je betrouwbare informatie kunt vinden, veiligheid online, hoe je met elkaar
omgaat op Whatsapp of andere chats (bijvoorbeeld bij het gamen), wat cyberpesten is en wat je
kunt doen als jou (of een vriend of vriendin) iets vervelends overkomt op internet. De kinderen
worden gestimuleerd om geregeld ook thuis iets te doen of te bespreken met familieleden, dus
wellicht wordt je kennis eerdaags getest door je zoon of dochter! :-)
Slimme Boefjes
Er is weer leuk nieuws te melden vanuit het goede doel dat wij al van meet af aan steunen: De
Slimme Boefjes
Emailworks
Een aantal ouders kwam al bij mij om zijn/haar gegevens te wijzigen: schroom niet als je de
inlogcodes kwijt bent. Snel doen om geen nieuws te missen!
Een nieuwtje dat in het verlengde van emailworks ligt: binnenkort zullen wij gebruik gaan maken
van een echte school-app. Meer informatie volgt.
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WELKOM! kennismakingsavond dinsdag 30 augustus
Zoals ieder jaar is er in de tweede week al een leuke avond op school. Naast een hernieuwde
kennismaking (met ouders en soms met de leerkracht) is er een kort inhoudelijk programma over
de manier van werken in de onder- en middenbouw. Ook dit jaar is het een en ander veranderd
t.o.v. vorig jaar. Omdat wij het belangrijk vinden dat er een goede afstemming is tussen ouders
en school ben je van harte welkom in de klas van je kind.
Omdat de belangstelling voor de informatieavond in de bovenbouw de afgelopen jaren minimaal
was, hebben we besloten om het anders te doen: ouders van kinderen uit groep 6 krijgen
binnenkort een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Programma:
19:00 uur
19:15 uur
19:45 uur
20:00 uur

inloop ouders onderbouw
start in onderbouw
Inloop ouders middenbouw
start in middenbouw

Vledder
Komende week gaan de groepen 7 en 8 naar Wilhelminaoord (‘Vledder’ in de volksmond). Wij
wensen hen, de begeleiding, en ook de achterblijvende 6e-groepers, veel plezier!
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Mieke Wits
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