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Check de website voor nieuwe foto’s en bijv. ook voor meerjaren-vakantieregeling

Fancy Fair…. precies over één week al!
Andere jaren werd dit evenement op de vrijdag voor de herfstvakantie gehouden, dit jaar een
week eerder. Misschien dat daarom het aanbod voor het maken van hapjes nog wat magertjes
is…een oproep dus: wie zorgt er voor lekkernijen volgende week vrijdag? Aanmelden kan bij
Jenny (achterste lokaal op de BG) of via jenny@montessori-cms.nl.
Een aantal ouders is heel actief bezig met de voorbereiding en vraagt jullie hulp en
medewerking. Ze hebben veel handen nodig om alle kraampjes te bezetten en te assisteren bij
de organisatie op de middag zelf. Vele handen maken het werk licht (én kortdurend én gezellig
 meld je aan alsjeblieft!
Hoe meer leuke tweedehandsspullen hoe beter: kleding, speelgoed en boeken zijn van harte
welkom (mits van goede kwaliteit en schoon). Al vele zolders/kelders/kamers werden
opgeruimd: er staan inmiddels flink wat spullen! En er kan meer bij 
Alles kan afgeleverd worden in de mediatheek op de eerste verdieping.
School-app
Het is twee weken geleden dat we alle ouders hebben uitgenodigd om zich voor de school-app
(of Ouderportaal) aan te melden. Groep C van Ilona is koploper: 88% is daar inmiddels
aangemeld. Gemiddeld heeft 62% van de ouders zich geregistreerd. Een mooie score, maar nog
niet goed genoeg: we gaan voor 100%!
Ziekmeldingen gaan al vaak via de schoolapp; prima! Leerkrachten moesten even wennen, en
het gaat over het algemeen goed nu.
Berichten die per emailworks verstuurd zijn de afgelopen week, werden door velen ook al op de
school-app ontvangen.
Na de herfstvakantie zal de inschrijving voor de tien-minutengesprekken starten. Dit zal uitsluitend
via de schoolapp gebeuren. Zorg er dus voor dat je uiterlijk in de herfstvakantie de aanmelding
hebt geregeld.
Voor alle duidelijkheid: álle berichten kunnen (na inloggen bij Ouderportaal) ook op een gewone
pc worden bekeken.
Meer informatie en hulp kan je bij Hugo krijgen via hugo@montessori-cms.nl of 070-3607053
en/of op onze website.
Slimme Boefjes
Het laatste nieuws van een van onze goede doelen.
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Ouder-kind ochtenden in Bethel (ingezonden mededeling)
Jeugdwerk Den Haag West organiseert een ouder-kind groep, Ouders-Kids-Time, elke laatste
woensdag van de maand (t/m januari: 26 oktober, 30 november, 28 december, 25 januari). U
kunt binnenlopen vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur . Voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar.
Kennismaken met andere ouders uit de buurt, tips en trucks uitwisselen, lekker koffie of thee
drinken terwijl de kinderen spelen, met elkaar praten. In Buurt-en-Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28, eerste etage,'t Valkennest.
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl en www.betheldenhaag.nl
Laat uw stem horen in de Haagse Ouderraad (ingezonden mededeling)
Binnenkort is er voor de tweede keer een bijeenkomst van de Haagse Ouderraad. Komt u ook
meepraten over de opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen?
Dat kan op woensdag 5 oktober van 19.00 tot 21.15 uur in De Nieuwe Regentes. Samen met
andere Haagse ouders en professionals gaan we aan de slag met vragen als:
 Wat hebben u en uw kind nodig om klaar te zijn voor de toekomst?
 En hoe kan je als ouder je kinderen nog bijhouden in de snelle wereld vol sociale media,
vlogs en games?
Judith de Bruijn, bekend van tv, begeleidt de bijeenkomst.
Elke ouder en/of opvoeder is welkom om mee te doen. Er zijn 100 plekken beschikbaar.
Aanmelden kan gemakkelijk en snel via www.denhaag.nl.
Wij zorgen voor soep en een lekker broodje vanaf 18.30 uur.
Alvast een herfstvakantie-tip (ingezonden mededeling)
Tijdens de herfstvakantie wordt er een week vol leuke workshops georganiseerd: het Binck
Vakantieplan. Binckvakantieplan is een stoer en nieuw activiteitenprogramma voor kinderen
tussen van 4 t/m 12 jaar oud in het BINK36 gebouw aan de Binckhorstlaan 36 in Den Haag. De
kinderen worden ingedeeld in een groep van max. 15 kinderen en hebben begeleiding op maat
voor iedere groep. Wij zorgen voor een gevarieerd programma voor iedere leeftijd. Van sport,
het pimpen van een tas, kung fu, filosoferen1, yoga, dansen, beeldende kunst tot het ontwerpen
van een product, mode en theaterlessen.
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Mieke Wits

1

door Marianne Scheeper, filosofie-juf op CMS De Abeel
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