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Voor de Agenda:  

4 t/m 7 juni  

Vrijdag 7 juni 

Vrijdag 7 juni 

Maandag 10 juni 

Vrijdag 14 juni 

Zaterdag 15 juni 

Maandag 17 juni 

Woensdag 19 juni 

Donderdag 20 juni 

Vrijdag 21 juni 

Maandag 24 juni  

Maandag 24 juni 

Woensdag 26 juni  

Donderdag 27 juni  

Donderdag 27 juni 

Vrijdag 28 juni  

Donderdag 4 juli 

Vrijdag 5 juli 

Maandag 8 juli  

Avond4daagse 

onderbouw roostervrij 

feestavond intocht Avond4daagse  

2e pinksterdag: IKC gesloten  

Verslag groep 1 t/m 7 mee 

Roefeldag voor groep 5 t/m 8 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Montessorifeest 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Wisseluurtje: kijken in de (nieuwe) groep 

Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 

19.30 – 21.00u MR vergadering 

Juffendag/Boerderijbezoek middenbouw Noord 

Boerderijbezoek middenbouw Zuid 

Slapen oudste kleuters 

Onderbouw roostervrij 

Afscheid groep 8 en START Zomervakantie t/m 16 augustus! 

Alle kinderen VRIJ ivm verbouwing IKC  

Start verbouwing t/m 18 augustus  

 

Nieuws van de directie 

We gaan verbouwen op locatie Zuid in de zomervakantie! We gaan ons IKC een frisse en 

eigentijdse uitstraling geven. Op Zuid komt volgende week een sfeerimpressie te hangen van 

hoe het er na de verbouwing uit zal zien. Wij zijn nu al enthousiast en verheugen ons op de 

nieuwe mogelijkheden die dit onze kinderen en ons gaat bieden.  

Op locatie Noord gaan we een grote opruim-/opknap-/schoonmaakactie houden.  

Ivm de opruim- en bouwwerkzaamheden hebben alle kinderen vrijdag 5 juli al vrij!!  

Dit betekent dat donderdag 4 juli de laatste schooldag is voor alle kinderen én de peuters! 

U begrijpt dat er voor de verbouwing eerst moet worden opgeruimd. De komende weken 

zullen we druk zijn met uitzoeken van spullen die we weg gaan doen. In één van de laatste 

weken krijgt u als ouder de gelegenheid om spullen, die wij niet meer gaan gebruiken in het 

nieuwe schooljaar (denk aan: zwarte kasten etc) uit te zoeken en op te halen.  

We zullen u later nog informeren over de data, tijden en hulpvraag in een apart bericht. 
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Formatie 2019 – 2020 
We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met de 

formatie. Dat betekent dat de groepen en de 

leerkrachten bij de groepen nu rond zijn. Voor komend 

schooljaar blijft het aantal groepen gelijk. Enkele 

leerkrachten hebben aangegeven op zoek te gaan naar 

een nieuwe uitdaging. Gelukkig is het ons gelukt om de 

formatie passend te krijgen voor het volgend 

schooljaar. Enkele leerkrachten zullen hierbij van 

locatie gaan wisselen.  

Noord  

Onderbouw 1/2 Thea Roos & Irene Klein Ikkink (vr)  

Middenbouw 3/4 Daniëlle Evers & Joyce van der Werf 

Bovenbouw 5/6 Linda Krechting & Marscha de Leer 

Bovenbouw 7/8 Han van Eerten (& Kim van Verseveld) 

Bovenbouw 7/8  Rosanne Wesselink & Wendy Driessen (vr) 

Zuid 

Onderbouw 1/2 Sabine Bruijsten & Irene Klein Ikkink (do) 

Middenbouw 3/4 Karin te Kaat & Margriet Snitjer 

Bovenbouw 5/6 Karin Timmen & Wendy Driessen (do) 

Bovenbouw 6/7/8 Theo Yedema (& Kim van Verseveld) 

Bovenbouw 7/8 Esther Wolkenfelt & Hans Groot Nuelend 

Directie   Marike Ketelaars 

Intern Begeleidster:   Natasja Ariens (mb/bb) en Marianne Versteeg (ob) 

ICT-coördinator:  Danielle Evers (woensdag Noord, donderdag Zuid)  

Onderwijsassistentes: Amy Waller Diemont, Lyan Hoogendoorn, Danielle Donker 

Pedagogisch Medewerkers:  Marga van Viegen, Dorien Nolten, Amy Waller Diemont, Yvon  

    Huiberts, Marloes de Jongh, Danielle Donker, Sandra Schutten 

Manon van Egdom en Mendy Kogelman hebben, na een hele lange tijd op de Groene Ring, 

er beiden voor gekozen om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging! Manon gaat werken 

op IKC de Hoge Hoeve in Westervoort. Mendy gaat gebruik maken van de mobiliteit. We 

wensen beide juffen natuurlijk ontzettend veel succes!  
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Door de ontstane ruimte hebben we Hans Groot Nuelend weer terug toe kunnen voegen 

aan ons team. Hans heeft lang op de montessorischool in Doesburg gewerkt en al bij ons 

ingevallen op locatie Noord.  

Karin Timmen heeft aangegeven heel graag weer een groep te willen draaien en draagt haar 

taken als intern begeleider (IB-er) over aan Natasja Ariens. Natasja is tevens werkzaam als 

IB- er op IKC Remigius. 

 

Vanuit oa de werkdrukgelden van de overheid heeft het team er voor gekozen om dit te 

investeren in ondersteuning in de vorm van onderwijsassistentes. Ook deze zijn al gevonden! 

Lyan Hoogendoorn, Amy Waller Diemont en Danielle Donker zullen, verdeeld over beide 

locaties, alle 3 parttime deze functie vervullen. Amy en Danielle zijn en blijven ook werkzaam 

bij Zonnekinderen en hebben dus een dubbele functie binnen ons IKC. Lyan is een ervaren 

kracht en we zijn blij dat ze bij ons komt werken.  

Vrijdag 21 juni gaan de kinderen kennis maken met hun nieuwe klas en (nieuwe) leerkracht. 

Tevens krijgen zij dan de groepsindeling van de klas van volgend jaar mee naar huis.  

 

 

 

Vanuit het IKC 

Kent of weet u iemand die op zoek is naar opvang en een school voor hun kind(eren)  dan 

zouden wij het zeer op prijs stellen als u ze attendeert op ons IKC. Op Zuid bieden wij 

kinderopvang, peuteropvang en VSO/BSO van 0 tot 12 jaar en op Noord van 2 tot 12 jaar.  

Voor informatie kan verwezen worden naar onze website of naar de directie: Marike 

Ketelaars.  
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Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020  

Herfstvakantie:  14 t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie  23 dec t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag/Pasen 10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie  27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart  21 t/m 22 mei 2020 

Pinksteren  1 juni 2020 

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

Studiedag Innerwaard   woensdag 13 november 

Studiedagen:  maandag 16 september, vrijdag 20 december, maandag 10 februari, 

vrijdag 12 juni, maandag 29 juni 

Onderbouw roostervrije vrijdag: 30 augustus, 8 november, 6 december, 24 april, 5 juni, 3 juli 

 

Avondvierdaagse 2019 

Als de weergoden ons gunstig gezind zijn kunnen we vrijdag weer genieten van ons 

traditionele Groene Ring vierdaagsefeest op het schoolplein. Na de intocht van de 

vierdaagse is er een ijsje voor alle kinderen die hebben gelopen op locatie Zuid. Tevens kunt 

u daar de medaille afhalen en is een ieder van harte welkom om een feestje mee te vieren!  

Een speciaal dankwoord weer voor de commissie: Karen, Bianca, Nancy en Desiree voor alle 

organisatie! Ook danken we de hulpouders voor het bezetten van de pauzeplekken, het 

begeleiden tijdens de wandeltocht, de hand- en spandiensten rondom de vierdaagse en de 

sponsors van de heerlijke pauze versnaperingen!  

Wij vragen dringend om alle meelopende ouders en begeleiders de kinderen te wijzen op 

het opruimen van rotzooi in de daarvoor bestemde bakken en zakken en er samen voor te 

zorgen dat we ons afval niet in de natuur achterlaten.  

Wij wensen jullie nog veilige en gezellige wandelkilometers en alvast een fijn, welverdiend 

Pinksterweekend! Tot dinsdag!  

Team Montessori IKC De Groene Ring  
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