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Nieuws uit de groepen    
 

De Pas 
Prins Hendrikstraat 32, 7001GL, Doetinchem 

www.montessorischooldepas.nl  T: 0314-330085 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Daar is hij weer: de nieuwsbrief uit de groepen. Wij wensen u 

veel leesplezier. 

 

Mededelingen nieuwsbrief 10.                                                                           

PLEINNIEUWS 

Na alle brainstormsessies, is het pleinteam volop bezig met de 

uitwerking van een voorlopig plan. Het is duidelijk welke 

elementen er in ieder geval moeten terugkomen op het plein 

en de positie op het plein is ook afgestemd.  

Maar we zijn nog op zoek naar ouders die willen meedenken 

om de “hoofdelementen” verder uit te werken. 

In eerste instantie 3 elementen, namelijk het onderdeel 

tribune/pannakooi/ijsbaan, het ontwerpen van een klim 

/klauterelement en een water/zand speelplek. Het 

schoolteam heeft voor deze uitwerking al moodboards 

gemaakt en onze ontwerper Iljitsj  zal waar nodig het 

ontwerpteam gaan begeleiden, zodat er vervolgens een 

meer gedetailleerde uitwerking komt. Wie denkt mee? 

Opgave middels: info@montessorischooldepas.nl 

 

Om u in het vervolg over de vorderingen van het nieuwe plein 

te informeren, is het plan ontstaan om een speciale 

pleinwebsite te gaan ontwerpen en ook hiervoor zijn we op 

zoek naar mensen die hierin wat kunnen betekenen. Wie heeft 

ervaring met het ontwikkelen van een website met 

bijvoorbeeld een doneerbutton en heeft de ambitie om deze 

website in samenwerking met het sponsorteam verder vorm te 

geven en bij te houden met actualiteiten? 

We horen het graag: info@montessorischooldepas.nl 

 

 

 

 

Kinderagenda. 

13-2-2019 

Waterpolotoernooi. 

  18, 19 & 20-2-2019 

  Oudergesprekken. 

 20-2-2019 

 Volleybaltoernooi groep 7/8 

  22-2-2019 

Alle kleuters zijn vrij ivm         

studiedag onderbouw 

leerkrachten. 

1-3-2019 

Carnaval: alle leerlingen om 12:00 

uur vrij. 

4-3- 2019 tot 8-3-2019 

Voorjaarsvakantie 

 

 Een prachtige foto van ons              

plein, 

maar….. het wordt nog mooier! 

 

http://www.montessorischooldepas/
mailto:info@montessorischooldepas.nl
mailto:info@montessorischooldepas.nl
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STAKING 

 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert met Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 

15 maart a.s. een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende 

actiegroepen zoals PO in Actie steunen de staking. Op dit moment worden er nog  

cao-onderhandelingen gevoerd. Reden waarom CNV en AVS deze oproep tot staking niet 

ondersteunen. Het is aan de scholen zelf om de beslissing te nemen deze dag te staken.  

 

Binnen ons team leven er diverse standpunten, waardoor we ons nog zullen verdiepen in de 

achtergronden. Staken is een individueel recht en een ieder bepaalt voor zichzelf al dan niet te 

gaan staken; Standpunt van PRO8 aangaande deze staking is dat er geen vervanging wordt  

geregeld voor de desbetreffende groep(en) leerlingen; U begrijpt dat we dan voor de “keuze” 

komen te staan om de school wel of niet te sluiten deze dag. We zullen in een volgende 

nieuwsbrief ons standpunt communiceren. 

 

REMINDER: VERSLAGEN / MAPPEN INLEVEREN 

 

Mocht u deze thuis nog hebben liggen, dan ontvangen we deze graag zo spoedig mogelijk.  
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Uit de groep van juf Kimberly en juf Ingrid/ Loreen 

Maan-dag, dins-dag, woens-dag, don-der-dag, vrij-dag, za-

ter-dag, zon-dag! 

Wij springen de lettergrepen en weten zo welke dag het is, wij 

voelen dan meteen of dat een lang woord of een kort woord 

is. 

 

Welke datum is het vandaag? We tellen heen en terug en 

springen op de telrij. 

Weet je wat wij nu ook weten!? Getallen hebben ook buren, 

dat noemen we 'buurgetallen' en dat oefenen wij iedere dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABOEM KABAM! Wij hebben geleerd over de oerknal, het 

ontstaan van ons melkwegstelsel en alle planeten die daarbij 

horen. Daar bekeken we filmpjes van en zongen we liedjes 

over: 

 

"Als ik de sterren en planeten in de lucht zie staan, 

vraag ik me wel eens af waar komen die vandaan? 

Het zijn er zeker 100, 1000 of miljoen. 

Ik blijf er maar naar kijken, ik kan er niets aan doen... 

Smak, nuk, hippie hippie, hoela boela bal! 

De sterren en planeten zijn geboren met een knal!" 

 

We hebben het nu over hoe het leven is ontstaan en we 

richten ons hierbij op het dierenrijk. We weten sinds vandaag 

al welke dieren botjes hebben (gewervelde dieren) en welke 

niet (ongewervelde dieren). Nu gaan we heel veel boekjes 

lezen over dieren en filmpjes kijken over dieren en spannende 

weetjes vertellen over dieren en mooie creatieve werkjes 

maken over dieren. En natuurlijk is de nieuwe letter van de 

week de... d  ! De d van de dieren: dolfijn, draak, en 

dinosaurus! 
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Vervolg uit de groep van juf Kimberly en juf Ingrid/ Loreen. 

 

We gaan de letter natuurlijk ook leren schrijven en dan zal juf hem weer op de grond schrijven. 

Dan kunnen we hier met speelgoeddieren en knuffeldieren lekker over heen lopen, kruipen, 

springen en sluipen! Hebben jullie nog leuke dierenspullen thuis om mee naar school te nemen!? 

 

 

Onze klas wordt met de dag gezelliger, inmiddels hebben we er weer heel wat lieve 

klasgenootjes bij. Een speciaal welkom voor Boaz en Fenne die 4 jaar zijn geworden! Deze maand 

zullen ook Jop, Job, Stijn en Luen 4 jaar worden en vanaf dan officieel bij ons op school komen, 

wat een feest! 

In januari en februari werden ook alweer een jaartje ouder: Sandra, Sven, Bjorn en David. En Do is 

de volgende jarige! Hieperdepiep hoeraaa! Maar het houdt niet op... 

Wat ook het noemen waard is, is dat Jimme grote broer is geworden van een lief klein zusje: 

Pleun! Gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie samen heel veel geluk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk hebben we ook aan het cijfer van de week weer volop aandacht geschonken. De 9 

vind je overal in onze klas hoor, kijk maar! En wat hebben we toch lekker gewerkt, wat een kanjers 

he!? 

Maar wat zal nu het nieuwe cijfer van de week zijn? Eén hebben we er nog niet gehad... Hij 

begint bovenaan, gaat schuin naar links-beneden en dan rechtsom weer omhoog en dan sluiten 

we het bolletje. YES! Rara welk cijfer zal dit nu zijn!? 
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Vervolg uit de groep van juf Marjolein en juf Angela 

Hier weer een berichtje uit groep 3/4a. 

Wat hebben we in de afgelopen periode weer hard gewerkt! 

Groep 3 heeft met rekenen het onderdeel getalbegrip tot 10 afgerond en zijn gestart met het 

getalbegrip tot 20. Dat houdt meer in dan kunnen tellen tot 10 en sommetjes maken. We leren 

strategieën en modellen aan die terug blijven komen in alle groepen. Ook werken we graag 

met het Montessorimateriaal. Vanaf deze week staan alle opdrachten die we in elk geval 1 

keer in de week moeten doen ook op de weektaak. Dat is voor sommige kinderen net even 

het steuntje in de rug dat ze nodig hebben.  

Met lezen starten we deze week met een nieuw thema, over sterren en planeten! Supergaaf 

natuurlijk. Dat betekent dat we deze week ook weer een envelop mee naar huis krijgen met 

leesbladen. Het is in groep 3/4 van belang om dagelijks met de kinderen hardop te lezen. Zo 

maken ze leeskilometers, krijgen ze het lezen onder de knie en kunt u ook horen of uw kind 

nauwkeurig leest.  

Om het lezen te motiveren en te stimuleren, lezen we samen iedere dag 15 minuten bij de 

start van de middag.  

Groep 4 rekent al tot 100 en oefent de tafels van 1-5 en 10. Ook oefenen we de deeltafels. Bij 

het rekenen tot 100 gaat het net als bij groep 3 voornamelijk om het juist kunnen toepassen 

van de strategieën en modellen. Handelend rekenen blijft ontzettend belangrijk, vooral veel 

zien en veel doen helpt bij het rekeninzicht. We doen ook aan bewegend leren, een leuk 

filmpje hierover vindt u op onze Facebook pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we iets heel leuks gedaan! We hebben namelijk een envelop met post 

opgestuurd naar een Montessorischool in Amerika!! Dat vonden we toch wel heel bijzonder! 

Met Google Earth hebben we gekeken hoever de school bij ons vandaan is en met Google 

Translate hebben we geluisterd naar de zinnen die we hadden bedacht. Superleuk! Juf heeft 

de brief gepost en nu is het afwachten of we iets terug krijgen.. 

 

We zijn druk geweest met het bedenken van ontwerpen voor het schoolplein, in groepjes 

hebben we collages gemaakt en tekeningen. We hopen allemaal op een keigaaf plein! 
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En oh, wat hebben we genoten van de sneeuw! Met juf Tamara hebben we onderzocht hoe 

lang het duurde voordat het smolt.. in de klas! We hebben sneeuwpoppen gemaakt en 

meegedaan aan sneeuwballengevechten. Wat genieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze stagiaire juf Sanne, we hebben met 

haar een afscheidsfeestje gehad met cadeautjes voor de juf en wat lekkers voor ons! We 

wensen juf Sanne heel veel succes en plezier tijdens haar volgende stage. 

 

In de afgelopen weken hebben we aardig wat toetsen moeten maken, dat werd beloond 

om aan het eind van de dag even te mogen kiezen. We genieten dan van het bouwen met 

Kapla. Dan zoeken we een ontwerp online en proberen dat na te maken. We loomen heel 

wat af en werken dan ook gewoon met het materiaal uit de kasten. Ook in deze momenten 

blijkt dan weer hoe goed we samen kunnen werken en samen kunnen spelen. Superfijn! 
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 Uit de groep van juf Jacqueline. 

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van Lulu Lubberdink. Zij heeft ons goed 

ondersteund tijdens haar stageperiode en we zullen haar missen. Natuurlijk hebben wij haar 

niet zomaar laten gaan. Lulu, heel veel succes met het vervolg van  je opleiding! 

          

Werken zonder computers: 

De wifi lag eruit, helaas. Veel praktische problemen, hoe bereik je de school indien je een 

ziekmelding door wilt geven, voor juffen: even nog snel iets printen…niet mogelijk. 

Voor de leerlingen: hoezo een probleem, we gaan omdenken en lekker ouderwets leren 

zonder tablets. De montessorimaterialen kregen vandaag een beetje extra aandacht! 

      

  

Tafels, echte, onechte, gemengde breuken, 

groot vermenigvuldigbord en Engels 
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Vervolg uit de groep van juf Jacqueline 

 

We hebben het over meten en het is best lastig voor te stellen hoelang 10 meter is, laat staan dan 

nog om hoeveel keer 50 cm erin past. Nou, dan tekenen we het toch… 

Pssst…geen zorgen juf Stofke, ze hebben het ook weer gepoetst ☺ 

    

 

 

 

We hebben al een aantal mooie presentaties gezien en gehoord. Lucas had het deze week over 

de klimaatverandering. Daaraan had hij een ludieke activiteit gekoppeld om zo snel mogelijk 

door middel van samenwerking proppen op te ruimen. 

Toen wij buiten op het grote plein kwamen voor deze wedstrijd, zagen wij dat de prullenbak 

opengebroken was. Alle rommel lag eronder en een deel was verspreid over het plein door de 

wind. 

Hoe mooi is het dat dan de kinderen direct initiatief nemen om ook dit op te ruimen. 

Klimaatverandering zal slagen wanneer iedereen bij zichzelf begint dan kunnen wij en ons kleine 

landje een voorbeeld zijn voor de anderen. Toppers! 

                                                      

  



   

  Pagina 9 van 10 

   
 

Uit de groep van juf Eske en juf Angela. 

Schaaktoernooi 6 februari 2019.  

De schaaktoernooi was heel erg leuk, er waren heel veel mensen.We speelden vijf rondes, een 

ronde was vijfentwintig minuten. Het was daar heel mooi, schoon en het ruikt heel lekker, bijna 

alle scholen deden mee. Van elke school deden tien of meer kinderen mee, daar waren ook de 

beste schakers van Doetinchem bij. De Canadaschool heeft het toernooi gewonnen. De eerste 

t/m derde kregen een beker. De rest helaas niet, maar we kregen een pion sleutelhanger de 

kleuren zijn: [rood, zwart, groen, paars, geel] en dat was het bedankt dat je dit verhaal hebt 

gelezen. Doei!  

Ryan Kharat (gr. 8A)  
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HULP GEZOCHT 

Waarvoor:  Carnaval voor de kleuters 

Wanneer:  vrijdag 1 maart 

Waar:    op school 

Hoe laat:   08:30 tot 12:00  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAzMjutrTgAhUKaFAKHWdGDTgQjRx6BAgBEAU&url=https://ecole-st-philippe-vaudignies.jimdo.com/2018/02/09/carnaval-%C3%A0-l-%C3%A9cole-et-classes-vertes/&psig=AOvVaw3NglfIC1Y9fo16BlyIyu4W&ust=1550000177295422

