abeel actueel
nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
In deze abeel actueel staan weer leuke gebeurtenissen, interessante activiteiten en ook
inhoudelijk nieuws, o.a. over onze studiedagen. We wensen jullie een gezellige Sintperiode toe.
Bezetting (en de WWZ)
Door ziekte, (studie)verlof of vertrek van collega’s wil de bezetting van een klas nog wel
eens wisselen. Ons streven is jullie zo zorgvuldig mogelijk daarover te berichten, maar
het lukt ons helaas niet altijd daarin volledig te zijn. Hierbij de stand van zaken op dit
moment:
Groep A (Ellis en Emiline) en groep C (Ilona) zijn stabiel.
In groep D is het goede nieuws dat Dewi weer 100% aan het werk is. Op haar vrije
vrijdag werkt Marijke Boersma in die groep. Zij is bij velen bekend omdat zij jarenlang
als kleuterleidster werkte op CMS De Abeel. Inmiddels met pensioen en een graag
geziene invalster.
In groep B werkt Jenny momenteel fulltime (naar eigen wens). Dominique viel daar een
aantal maanden in, evenals in groep C, i.v.m. het vertrek van Annemarie. Dominique is
inmiddels weer vertrokken naar het zonnige Spanje. We zien haar ongetwijfeld weer
terug.
In de middenbouw is niet veel te melden, behalve dat Emiline steeds vaker ‘alleen’ in
groep H te zien zal zijn i.h.k.v. haar LIO-stage (Leraar In Opleiding).
In de bovenbouw kampt Ben (groep K) met een longontsteking. Hij zit in de herstelfase en
kwam vandaag een uurtje op school. Het vervangen van hem is goed gelukt, alhoewel
wij meer tevreden zouden zijn met iets minder verschillende gezichten.
In andere groepen was een aantal collega’s korte tijd afwezig wegens ziekte, maar is de
rust (lees: de gezondheid) weergekeerd. Overigens is een andere ‘pensionada’, Joke van
Paassen, ook af en toe te zien als invalster.
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De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid
Wellicht vernam je het al uit de media: het vervangen van leerkrachten in het onderwijs is
moeilijker geworden sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid.
Werkgevers moeten invallers in dienst nemen zodra zij binnen een bepaalde periode een
bepaald aantal keer hebben ingevallen.
Om zo goed mogelijk met de nieuwe regels om te kunnen gaan, sloot ons bestuur zich
aan bij het Regionaal Transfer Centrum Cella, waar wij invallers kunnen aanvragen. Er
zijn daar mensen in vaste dienst (het kernteam) en ook mensen die in de flexibele schil
zitten en geen vaste aanstelling hebben. Zij worden voor langdurige vervangingen
ingezet.
Je begrijpt dat het lastig is om een vaste invaller te ‘bemachtigen’. Dat is de oorzaak van
meerdere gezichten in een groep (op dit moment dus in groep K). Gelukkig mogen we
sinds kort ook ‘duo’s’ (weliswaar beperkt) inzetten via het RTC. Dat zijn mensen die al in
dienst zijn van onze stichting. Dat geeft meer lucht, ruimte en continuïteit.
Overigens doet RTC Cella een oproep om nieuwe mensen te werven, zie hun website en
hun facebookpagina.
Studiedagen
Ons team wordt dit jaar flink geschoold zoals jullie o.a. kunnen merken aan het aantal
dagen dat de kinderen vrij zijn. In de nieuwe cao voor het PO ligt de nadruk op
professionalisering en wordt daar flink wat geld voor vrij gemaakt. Het team van CMS
De Abeel maakt daar dankbaar gebruik van.
Een belangrijk thema voor ons is het zelfverantwoordelijk en doelgericht leren op een
montessorischool in de huidige tijd. Hoe combineren we het gebruik van
montessorimaterialen met de verschillende methodes en met moderne media.
Hoe bereiken we, met de montessorivisie als uitgangspunt, de kerndoelen, welke
leerlijnen en tussendoelen horen daarbij. Allemaal onderwerpen waar veel
(montessori)scholen mee bezig zijn.
Vorig jaar al stond een aantal studiedagen in het teken hiervan. Dit jaar ontvingen we
o.a. Maaike Kramer, directeur van de montessorischool in Monster en veelgevraagd
spreker over bovengenoemde onderwerpen.
Vorige week brachten we met het hele team een bezoek aan de school in Monster. De
leerkrachten mochten een kijkje nemen in de groep waar ze zelf ook in werken. Er werd
veel informatie uitgewisseld, veel ideeën opgedaan (door alle partijen), vragen gesteld
en afspraakjes gemaakt voor meer samenwerking. Het was zeer inspirerend en voor
herhaling vatbaar (met ons als gastheren/-vrouwen).
Eind januari gaan we een (door een aantal collega’s uit Monster ontworpen) nieuwe lijn
voor geometrie leren kennen en gebruiken. Deze methode bevalt daar goed; wij mogen
laten zien of het ook goed bruikbaar is op een andere montessorischool. Het past
uitstekend in de meer zelfverantwoordelijke en doelgerichte manier van werken die wij
nastreven. Wordt vervolgd.
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Extra muzieklessen
De subsidie Muziekimpuls is van overheidswege ingesteld om scholen meer met muziek te
laten doen. We zijn al heel rijk met onze vakleerkracht Benjamin Boers en toch hebben
we de subsidie aangevraagd om nog breder muziekonderwijs aan te bieden. De
afgelopen weken was er al een aantal workshops.
De kleuters kregen vioolles en de kinderen uit de middenbouw twee workshops
Boomwhackers. De bovenbouwers hadden deze week de eerste les coöperatief leren met
muziek.
Kinderpostzegels
Net als vorig jaar valt onze school in de prijzen door een recordverkoop van
Kinderpostzegels. Het haalde zelfs diverse kranten!
Vorig jaar mocht groep L naar een pretpark, dit jaar is groep I de kampioenverkoper. Zij
wonnen een dagje Duinrell. Gefeliciteerd allemaal!

Rust in school
Regelmatig krijgen we complimenten over de goede sfeer en de rust die heerst in onze
school. De invalkrachten bijvoorbeeld, raken er niet over uitgepraat; ze maken wel eens
anders mee.
Graag creëren we die rust meteen bij de start van de dag, tussen 8:15 uur en 8:30 uur.
Zo kunnen de leerlingen aan het werk zodra ze de klas binnengaan. Dat betekent dat
alleen in zeer dringende gevallen een ouder mee naar de midden- of bovenbouw gaat
op de ‘lange’ dagen. Alleen wanneer er echt mondeling iets moet worden doorgegeven
is dat geoorloofd. Veel kan via de schoolapp of d.m.v. een mail. Op de ‘korte’ dag(en))
kan je als ouder mee naar de klas van je kind om wat werk te bekijken of de leerkracht
(kort) te spreken.
In de onderbouw mag je als ouder (nog?) wel mee naar binnen. Het is sinds vorige week
een gesprekspunt binnen het team: in Monster zagen we de kleuters buiten afscheid
nemen en zelfstandig naar hun klas gaan: dat was mooi om te zien en gaf veel rust. Er
zijn plus- en minpunten aan deze manier van het starten van de dag. Wij zijn er nog niet
uit. Nu in elk geval nog afscheid nemen bij de klas: kom op tijd alsjeblieft zodat je om
8:30 uur weer buiten bent en je kind dan al lekker aan de slag is.
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Veiligheid
Een aantal ouders van onze school maakt zich
bezorgd over de verkeersveiligheid in de buurt en
startte een petitie. Meer informatie is hier te lezen.
Natuur en techniek
Op zondag 27 november 2016 vindt het (gratis!)
Natuur- en Techniekspektakel plaats in de Haagse
Hogeschool. Op deze dag kunnen kinderen en hun
ouders kiezen uit ongeveer 30 spannende
activiteiten die met de natuur en/of met techniek te
maken hebben. Zo kun je door een microscoop
naar een piepklein beestje kijken, of de geheimen
van het Noordzeestrand ontrafelen. De activiteiten
zijn ontwikkeld door medewerkers Milieueducatie,
tweedejaarsstudenten van de Pabo van de Haagse
Hogeschool en partners van Naar Buiten! en
worden tijdens de middag ook door hen begeleid.
Om 12 uur opent wethouder Wijsmuller op een spectaculaire wijze – met Real Life
Pokémon Vangen - het Natuur- en Techniekspektakel. Mis het niet!
Locatie: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag
Datum en tijd: 27 november 2016 van 12.00 tot 16.00 uur
Sportdag MB en BB
Het duurt nog even, maar noteer het vast in je agenda: de sportdag voor midden- en
bovenbouwers zal plaatsvinden op de dag voor Hemelvaart, woensdag 24 mei.
Hulp gewenst, vertelde gymmeester Mark mij. Meer informatie volgt.
Sinterklaasfeest
Via de ouderapp ontvingen jullie uitgebreide informatie over het verhaal rond de
aankomst van Sinterklaas dit jaar. Hoorde je al van je kind hoe het mysterie van de
enkele pepernoot werd opgelost?
Nogmaals het activiteitenschema:
Wanneer?

Wat?

Voor wie?

Di. 22 nov. 2016

Schoen zetten (MB schoen mee!)

OB / MB

Woe. 30 nov. 2016

Pietengym OB

OB

Ma. 28 nov. 2016

Pietengym MB/BB

MB/BB

24 nov. t/m vr. 2 dec. 2016

Pepernoten bakken (sst verrassing!)

OB/MB/BB
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Do. 1 dec. 2016

Surprises inleveren

BB

Ma. 5 dec. 2016

Bezoek van de Sint en om 12:00 uur vrij

Iedereen

Di. 6 dec. 2016

Inloop tot 10 uur

Iedereen

Di. 6 dec. 2016

Sintcadeautje mee (in extra tas met naam)

OB / MB

Hulptroepen:
Wat?

Wanneer?

Lege wc/keukenrollen & verpakkingen/bakjes inleveren

z.s.m.

Middenbouw: (extra) schoen mee!

Di. 22 nov. 2016

Speelzaal versieren voor Sint

Vr. 2 dec. 2016 om 13:30 uur

Indien nodig: hulp bij pepernoten bakken

Vraag de leerkracht
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