
 

Leerlingenraad 
Volgend schooljaar starten we met een leerlingenraad. Als kinderen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in 

de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Deelnemen aan een leerlingenraad is leer-

zaam. Kinderen leren dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. Ze leren ook dat de verte-

genwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te denken van-

uit de belangen van álle kinderen: het algemeen belang. Zo werken we nog meer aan actief burgerschap.  

Volgend schooljaar hoort u meer van en over onze leerlingenraad. 

 Juf Lotte krijgt een baby 

Opnieuw is er een Montessori-baby op 

komst. Juf Lotte (leerkracht OBC) krijgt een 

baby. We zijn heel blij voor haar. 

Fijne zwangerschap Lotte! 

Montessori– sporthesjes 
 

Heeft u de sporthesjes ook gespot bij de Avondvier-

daagse? Mooi hè? 

De ouderraad heeft deze sporthesjes voor de kin-

deren aangeschaft. Zo zijn we tijdens sportactivitei-

ten, schoolreisje en uitstapjes altijd goed herken-

baar. 

Hartelijk dank! 
 

Maandag 4 juli:  afscheidsmusical groep 8 

Dinsdag 5 juli:   14.30 uur uitzwaaien groep 8 

Woensdag 6 juli: afscheid groepen 2 van de onderbouw 

4, 5 en 7 juli:  schoolpleinsport na schooltijd tot 15.45 uur 

Donderdag 7 juli:  wenmiddag nieuwe groep 

Vrijdag 8 juli:  12.00 uur zomervakantie  
 



Eindmusical groep helemaal uitverkocht 
Maandag verzorgen de kinderen van groep 8 een spetterend optreden in Theater de Muze. De musical 

“Het laatste level” zal zorgen voor een lach en een traan. 

Reuzespannend natuurlijk! 

Alle kaarten voor de musical zijn verkocht en sinds lange tijd zit de zaal in de Muze weer afgeladen vol. 

 Vandaag en morgen genieten de kinderen van de andere groepen van het optreden van groep 8. 

Leuk dat er zoveel mensen naar komen kijken. Veel plezier en succes kinderen van groep 8. 

  

Muzikale voorstelling voor de tussenbouw, mei 

2022 

Onlangs konden de tussenbouw leerlingen, samen 

met leerlingen van andere Noordwijkse scholen, in 

De Muze volop genieten van de symfonische voor-

stelling De Geheime Sleutel van Gershwin. Deze 

voorstelling -een samenwerkingsproject van ge-

meenten en muziekscholen-, gaat over een toe-

vallige ontmoeting tussen een arme krantenjongen 

en de grote Amerikaanse componist George 

Gershwin in in de straten van New York. Een hech-

te vriendschap ontwikkelt zich terwijl Gershwin en 

de krantenjongen de enorme smeltkroes van Ame-

rikaanse muziek verkennen en de sleutel ontdek-

ken om het muzikaal potentieel van de jongen te 

ontsluiten. Wat je noemt een tot de verbeeldings-

prekende voorstelling, waarbij je niets anders kon 

doen, dan op het puntje van je stoel zitten!  

Muziek en Montessori; M&M 
 

Whiehoeeeeh …. ook in het nieuwe schooljaar zal muziekmeester Gerben met zijn muzikale skills in school 

te vinden zijn. 

 

Van waar die blijdschap? Maria Montessori was vanuit haar visie gericht op vormen van cultuur die in 

een sterk veranderende maatschappij zorgen voor samenhang en verbinding tussen mensen. Muziek valt 

daar onder en is daarmee binnen ons onderwijs van grote waarde. Ons muziekonderwijs volgt de leerlijn 

die door de overheid is uitgestippeld, zodat leerlingen met alle aandachtsgebieden op muzikaal vlak in 

aanraking komen. Op welke manier?: 

· Muziek wordt beluisterd 

· Muzikale voorstellingen worden bezocht 

· Gebruik van de digitale methode 123ZING: deze methode (ondersteund door het concertgebouw) omvat 

de leerlijn en maakt het lesgeven aantrekkelijk ongeacht het muzikale level van het team. 

· Inzet van een vakleerkracht muziek: muziekmeester Gerben geeft muziekles waarbij hij onderdelen van 

123ZING aan biedt, verrijkt met zijn ideeën, enthousiasme, vakkundigheid en muzikaal talent. Muziek-

meester Gerben, een bron van inspiratie voor de kinderen en het team! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meester Gerben 


