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We zijn verhuisd!
Wat zijn we trots op onze nieuwe 
school. De inrichting en alle 
gekozen materialen zijn met veel 
zorg uitgezocht. We hebben ingezet 
op een rustige en natuurlijke 
uitstraling. Een omgeving die recht 
doet aan Montessorionderwijs. 
Waar kinderen en leerkrachten zich 
prettig en geïnspireerd voelen. Met 
ruimte om met elkaar lekker creatief 
bezig te zijn. Met een gezond 
schoolplein waar kinderen kunnen 
ontdekken, experimenteren en 
volop samen kunnen spelen. We 
genieten er volop van!  

Dat verdient een pluim! Opstekers van 2015
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Teamwork. Een feest 
organiseren met als thema 
van oud naar nieuw! Een 
heuse Lipdub met de hele 
school.  Vol enthousiasme in 
de vakantie stevig 
doorwerken!  31 augustus 
2015 samen kinderen en hun 
ouders een warm welkom 
heten in ons nieuwe gebouw. 
Trots op ons team! 

Team Montessorischool Elzeneind Het klusteam Ilze en Claudia en ouders van de  
verkeerswerkgroepHet klusteam tijdens de 

verhuizing/verbouwing: 
Ad, Els, Rob, Robert, 
Ronny en Jo. Van 
advisering tot inrichting 
en maken van lampen, 
Elzeneind- en 
ontdekhuis enz. Onze 
dank is bijzonder groot! 

Een nieuwe omgeving vraagt 
om aanpassen. Ook in het 
verkeer. Onze verkeerswerk-
groep kent een maximale 
betrokkenheid en neemt haar 
taak erg serieus. Veelvuldig 
overleg. De omgeving verken-
nen en aanspreken op 
verkeersgedrag bijvoorbeeld. 
Montessoribelofte: ik voeg iets 
toe aan mijn omgeving. 

Wat hebben we weer hard 
gewerkt met elkaar. En wat is het 
dan fijn om te zien dat dat ook 
veel heeft opgeleverd! Naast het 
bereiken van mooie 
leerresultaten zijn we óók weer 
in staat gebleken om samen te 
groeien. We hebben Alles-in-1 
dankbaar gebruikt om meer tijd 
te creëren om kinderen nog 
meer individuele  aandacht te 
geven. Om met hen in gesprek te 
gaan over hoe ze leren en welke 
doelen ze nastreven. Om hen te 
observeren en te leren wat 
projectmatig werken inhoudt. 
Daarnaast zijn we verhuisd, wat 
natuurlijk veel energie kostte, 
maar ook daar kregen we heel 
wat voor terug.  Het nieuwe 
schoolplein bijvoorbeeld waar 
kinderen op een natuurlijke 
manier worden uitgedaagd 
anders te spelen en ook anders 
leren samen spelen met klein en 
groot. Het was even wennen 
maar we brengen in praktijk wat 
Maria Montessori al belangrijk 
vond, de sociale ontwikkeling in 
een heterogene groep die wordt 
gezien als een ‘maatschappij’. 
En dat levert een belangrijke 
bijdrage aan de morele 
ontwikkeling van kinderen, het 
leren kennen en respecteren van 
eigen en andermans grenzen , 
en zorg hebben voor elkaar. En 
evenzo belangrijk, we zien de 
kinderen er volop van genieten! 
Het inrichten van nieuwe 
klassen nodigt ook weer uit om 
na te denken over hoe je 
onderwijs organiseert. De pilot 
met flexplekken in een 
bovenbouwklas is daar een mooi 
voorbeeld van. Kinderen steeds 
meer eigenaar maken van hun 
eigen leerproces en eigen keuzes 
laten maken, maar ook de 
consequenties daarvan leren 
ervaren en accepteren. Ik kan 
kiezen; een belangrijke 
montessoribelofte. 

Hoogtepunt
van het

jaar

Hoogtepunt van het jaar

Juf loopt langs de kinderen van groep 3/4 die 
hun jas aandoen om naar buiten te gaan.
Juf hoort dit gesprek tussen twee kinderen. 
Kind 1: “Wil jij verkering?” 
Kind 2: "Nee ik wil geen verkering, want daar 
heb ik het veel te druk voor."

Auke  werkt met het seizoenskleed. We zijn bij de lente. De dieren krijgen 
allemaal jongen. De kinderen noemen van de verschillende dieren de jongen.

Juf vraagt aan de kinderen hoe de jongen van een poes heet. 
Auke steekt heel enthousiast haar vinger op.
“Een Hello Kitty juf!!”

Na een rekeninstructie zegt 
Krijn: “Ik snap er niets van.” 
Juf vraagt: “Hoe komt het, 
waar was je met je gedacht-
en?" Krijn antwoordt: 
“Nou…ik weet wel dat de 
boom buiten 151 takken 
heeft.” 

Scout heeft als tussendoortje een rijstwafel bij 
zich. Juf vertelt over het gruiten ( groente of fruit 
als tussendoortje). Scout kijkt naar zijn rijstwafel 
en zegt: "Dit is Gruit er zit paprikapoeder op." 

2016 wordt het eerste jaar waarin de nieuwe LeidRaad 
handen en voeten krijgt. Een document waarin we samen 
hebben vastgelegd wat onze plannen voor 2016-2020 zijn. 
De Leidraad heeft de vorm gekregen van een kubus met 
de draagvlakken: Het Kind, Onderwijs, Samen, Zien&Zijn 
en Ruimte. We werken hard aan het uitwerken van onze 
Montessoribeloftes. Beloftes aan onszelf en aan de 
kinderen die ervoor zorgen dat Montessorischool 
Elzeneind garant blijft staan voor goed onderwijs in een 
prettige en stimulerende omgeving. Een leeromgeving 

waar kinderen tot ontwikkeling komen en onder goede 
begeleiding steeds meer verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor hun eigen leerproces. Hoe mooi is het als ze 
dat leerproces ook kunnen vastleggen in hun eigen 
portfolio! BAM: Beloftes Aan Mezelf; een portfolio dat 
kinderen van groep 1 tot en met groep 8 gaan vullen met 
alles wat ze geleerd hebben en waar ze trots op zijn. Met 
de “Dat belooft wat” middagen geven we de kinderen een 
podium dat ook aan anderen te laten zien. Want het is 
natuurlijk heerlijk om dat met elkaar te delen.      

Tosca Lauterslager heeft het bericht van Meester Cor gedeeld.
Love Montessori onderwijs!! Dat gun je toch elk kind.


