Schooljaar 2021 – 2022
Nieuwsbrief: 02
Maandag 30 augustus 2021

Reminder betaling schoolreis
groepen 4/5 & 5/6
groepen 6/7 & 7/8
Zowel de groepen 4/5 en 5/6 als de groepen
6/7 en 7/8 hebben informatie ontvangen
m.b.t. schoolreis. Mocht u de bijdrage
hiervoor nog niet hebben betaald, dan willen
wij u vragen dit alsnog te doen. Dit in
verband met de kosten die wij vooruit
moeten betalen, denk hierbij aan de huur
van de accommodatie.
Voor de groepen 4/5 en 5/6 bedraagt dit
€ 35,00. Voor de groepen 6/7 en 7/8
bedraagt dit € 70,00.
U kunt dit bedrag overmaken op
rekeningnummer: NL42INGB0007667017 ten
name van Stichting Ouderfinanciën Openbare
Montessorischool Hoorn. Onder vermelding
van de naam van uw kind(eren), de groep
en “schoolreis”.
Aanvragen verlof buiten de vakanties
Voor verlof buiten de vakanties dient u
vooraf toestemming te vragen aan de school.
In dit geval bij de directie. Verlof aanvragen
is niet mogelijk via ouderportaal. Hiervoor
moet een formulier door de ouders worden
ingevuld, dit formulier is op school te
verkrijgen. Bij het verlenen van het verlof
worden de richtlijnen gebruikt die in de
leerplichtwet (art. 13A en 14) gegeven
worden. Meer informatie over de regels
vanuit de leerplicht Hoorn kunt u vinden op
https://www.hoorn.nl/leerplicht.
Bij een niet gemeld verzuim is sprake van
een ongeoorloofde afwezigheid en dit kan
leiden tot een melding bij de
leerplichtambtenaar.
Bag2school

Deze week kunt u uw zak met daarin kleding
inleveren op de locatie van uw zoon/dochter.
Aanstaande vrijdag worden de zakken door
de organisatie opgehaald.

Pleinwacht, dringende oproep
Helaas is het na herhaalde oproepen niet
gelukt een goede bezetting voor pleinwacht
op de Gravenstraat te krijgen.
Wij hopen van harte dat er nog ouders zijn
die pleinwacht willen lopen. Met name op de
maandag, dinsdag en donderdag zijn wij nog
dringend op zoek naar ouders. Aanmelden
kan via m.overboom@talenthoorn.nl.
Ouderraad
We hebben binnen de Montessorischool een
enthousiaste en actieve ouderraad. Tijdens
de corona periode was het lastig en soms
zelfs onmogelijk om actief te zijn op school,
maar we hebben goede hoop dat er dit
schooljaar weer meer mogelijk zal zijn.
De ouderraad heeft bij de start van het
schooljaar gezorgd voor een prachtige
kleurpotlodendoosje met gum en
puntenslijper.
De ouderraad bestaat nu uit de volgende
leden:
Binnenstad:
Fleur Brands - voorzitter
Paul Alders - penningmeester
Anneke Gosselaar
Guinevere Vader
Ester Nootebos
Chantal Pool
Kersenboogerd:
Petra Stavenuiter
Tineke Oonos
Marloes Sijbring
Iwona Westerneng
De ouderraad is op dit moment op zoek naar
versterking. Versterking om festiviteiten voor
de kinderen mogelijk te maken. Denkt u
hierbij aan Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst,
schoolontbijt, Koningsspelen, sportdag, uitjes
en o.a. verzorgen van de
kleurpotlodendoosjes.
De ouderraad is in de uitvoering van de
genoemde activiteiten onontbeerlijk. Mocht u
eerst “proef willen draaien”, dan is dit
natuurlijk altijd mogelijk. U kunt altijd een
van de ouders even aanspreken of contact
opnemen met Mariëlle Overboom m.overboom@talenthoorn.nl.

Contactgegevens

Dringend verzoek:
Zorgt u er a.u.b. voor dat uw juiste
contactgegevens op school bekend zijn.
Indien uw gegevens zijn gewijzigd, kunt u
deze zelf aanpassen in Ouderportaal.
Zorgt u er verder voor dat u kunt inloggen op
ouderportaal. Steeds meer zal digitaal
gecommuniceerd gaan worden.
Via de leerkracht kunt u een nieuwe token
ontvangen.
Plantje - herhaald bericht

Computerregeling gemeente Hoorn voor
ouders met een laag inkomen

Heeft u schoolgaande kinderen? Dan zorgt
het nieuwe schooljaar vaak voor extra
kosten. Als u een laag inkomen heeft, kunt u
gebruik maken van de computerregeling van
de gemeente.
De computerregeling is voor kinderen van 4
tot 18 jaar. De gemeente stelt computers
beschikbaar via een vaste leverancier. U
krijgt dus geen geld om zelf een computer te
kopen. Een kind krijgt 1 keer in de 5 jaar een
computer. Gezinnen met meer dan 3
kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen maximaal
3 computers per 5 jaar.
Voor meer informatie en de voorwaarden zie
https://www.hoorn.nl/nieuws-computerregeli
ng

Bij het Montessorisonderwijs hoort een
plantje op tafel dat door de kinderen zelf
wordt verzorgd. Op deze manier is er zorg
voor de natuur en komt het kind erachter dat
als er goede zorg is, het plantje groeit en
eventueel ook bloeit.
Voor de zomervakantie zijn alle plantjes mee
naar huis gegaan om ze in de vakantie thuis
verder te verzorgen en ze verder te laten
groeien en bloeien.
Wilt u uw zoon/dochter deze week weer
zijn/haar plantje meegeven?
Soms heeft een plantje de warme
zomermaanden niet overleefd en moet er
een nieuwe aangeschaft worden, wilt u in dat
geval geen cactus kopen? Een cactus is
wellicht sterker en gemakkelijker te
verzorgen, er kleven echter nadelen aan
deze plantensoort. De stekels kunnen voor
vervelende wondjes of ontstekingen zorgen
bij aanraking van de huid.
Mocht u toch willen kiezen voor een sterker
exemplaar omdat uw zoon of dochter (nog)
geen 'groene' vingers heeft, dan is een
vetplant zonder stekels een goed alternatief.

Informatieavonden /
kennismakingsgesprekken
De informatieavonden kunnen, i.v.m. de 1,5
meter regel nog geen doorgang vinden.
Daarom halen we de
kennismakingsgesprekken, welke in oktober
gepland staan, naar voren. U ontvangt hier
binnenkort meer informatie over.
We begrijpen heel goed dat u als ouder graag
een kijkje wilt nemen in de groep van uw
zoon of dochter. Er is een mogelijkheid
hiertoe, namelijk om een afspraak met de
leerkracht te maken om na schooltijd even
met uw zoon/dochter mee te lopen naar
zijn/haar groep.
Na afspraak kunnen ouders de school
betreden, mits vrij van klachten.
Denkt u hierbij ook goed aan de geldende
hygiënemaatregelen.

