abeel actueel
nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Wij hopen dat jullie allemaal een goede week- plus- een-dag hebben gehad.
Het team begon vandaag alweer met een vergadering en het doen van werk dat met een
compleet (bouw)team het beste gedaan kan worden. Een goede, nuttige en ook gezellige
dag. We kijken er naar uit om de kinderen morgen weer in school te zien.
Fancy Fair en Kinderboekenweek
Wij kijken met een heel goed gevoel terug op de twee weken voor de vakantie. De
Kinderboekenweek met het leuke thema ‘Voor altijd Jong’, bracht veel activiteiten met
zich mee. We hebben denk ik nog nooit zóveel grootouders in school gehad. Er werd
voorgelezen, er werden (Oud Hollandse) spellen gedaan en opa’s en oma’s werden
betrokken bij van alles en nog wat. Een hele vrolijke Boekenweek was het.
De Fancy Fair viel er middenin en was een enorm succes. Niet alleen qua gezelligheid,
opkomst en spelplezier maar ook de opbrengst in euro’s was geweldig. Ik meldde eerder
al dat er € 2500,- werd opgehaald waarvan de helft naar Stichting Het Verloren Kind
gaat. Onze Leerlingenraad zal zich buigen over de besteding van het deel dat voor CMS
De Abeel is bestemd.
Heel, héél hartelijk bedankt aan iedereen die zich heeft ingezet om van deze
evenementen een groot succes te maken. Zonder de hulp van (groot)ouders zijn dit soort
extra activiteiten niet te realiseren voor een school. We zijn erg blij met jullie!
Emailworks uit, schoolapp aan!
Vanaf deze week wordt emailworks niet meer gebruikt en verloopt de communicatie via
de schoolapp. Vrijwel alle ouders meldden zich aan, slechts 4% moesten wij nog een
extra duwtje geven. Een prima resultaat in een paar weken tijd.
Ongetwijfeld zullen er wel wat kinderziektes zijn de komende tijd, dat merken we nu al,
maar met ieders begrip gaan we uiteindelijk enorm profiteren van deze handige app.
Tip van de week: Wist je al dat je foto’s kan bekijken via de app, in het fotoalbum?
10-minutengesprekken
Je ontvangt vandaag, via de app, de uitnodiging voor de 10-minutengesprekken. Wij
denken dat de inschrijving voor zich spreekt, maar mocht je vragen hebben dan kan je
terecht bij hugo@montessori-cms.nl.
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Op donderdag zijn de avondgesprekken ingepland, deze staan vast. Per klas verschilt
het wanneer de andere gesprekstijden zijn. Hoe sneller je je inschrijft, hoe meer
mogelijkheden je hebt om te kiezen.
Ouders die recent een gesprek hadden met de leerkracht, krijgen nu geen uitnodiging
evenmin als ouders van nieuwe kinderen. We beginnen dit jaar namelijk met
huisbezoeken bij kleuters die net gestart zijn op school, ongeveer na twee maanden. We
vinden het belangrijk om kinderen en ouders in hun eigen omgeving te ontmoeten. Ook is
het een geschikt moment om terug te kijken op de eerste twee maanden op school.
Ouders die liever op school dit gesprek voeren, kunnen dat aangeven.
Schaatsen in oktober
Aanstaande donderdag gaan de middenbouwklassen naar het schaatsbaantje bij de AH.
Voor de bovenbouwers is het wat klein, en de kleuters gaan vrijdag al aan de wandel,
dus daarom alleen de middenbouw. Graag schaatsen meegeven. Als je die niet hebt is
dat geen probleem; ook op schoenen glijdt het prima. We zoeken voor elke klas twee
begeleidende ouders. Je kan je aanmelden bij de groepsleerkracht.
Schema:
09:30-10:30 groep E
10:30-11:30 groep G
12:45-13:40 groep H
13:40-14:35 groep F
Korting op ICT-spullen
Schoolspot (voorheen SURFspot) is een webwinkel waar ouders van leerlingen in het
(speciaal) basisonderwijs met korting software (o.a Office, anti-virus), hardware (o.a.
laptops en tablets) en clouddiensten kunnen aanschaffen. Er is keuze uit ruim 200
artikelen van gerenommeerde leveranciers zoals Apple, HP, Norton, McAfee en
Microsoft. Schoolspot biedt bijvoorbeeld ook korting op robotjes die kinderen zelf
kunnen programmeren. Wanneer je je aanmeldt bij Schoolspot selecteer je onze school
door te kiezen voor DEN HAAG > Christelijke Montessorischool Den Haag. School keurt
je aanmelding zo snel mogelijk goed zodat je kunt gaan winkelen.
Zangexpress
Vrij onverwacht stopten we met ZangExpress. We moesten een nieuw jaarabonnement
aangaan op het moment dat we met het Koorenhuis in zee gingen om met hen het
muziekonderwijs nog breder op te zetten op onze school. Je kan op dit moment dus thuis
geen liedjes van ZangExpress meer zingen. Er komt op termijn iets anders voor in de
plaats.

oktober 2016

abeel actueel

jaargang 3, nr. 6

