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Voor de Agenda:  

Donderdag 27 juni 

Vrijdag 28 juni  

Donderdag 4 juli 

 

Vrijdag 5 juli 

 

Maandag 8 juli  

 

Maandag 19 augustus  

Maandag 26 augustus 

Dinsdag 27 augustus  

Donderdag 29 augustus 

Vrijdag 30 augustus  

Slapen oudste kleuters 

Onderbouw roostervrij 

Afscheid groep 8 en START 

Zomervakantie t/m 16 augustus! 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 

VRIJ ivm verbouwing IKC 

Start verbouwing t/m 18 augustus  

 

Eerste schooldag  

Startgesprekken 

Demo lessen Mad Science 

Startgesprekken 

Onderbouw vrij (groep 1/2) 

 

 

Nieuws van de directie 

 

Afsluiting van het schooljaar 

Nog een weekje en dan zit het schooljaar er op. Op donderdag 4 juli is het alweer de laatste 

schooldag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 en sluiten we dit schooljaar officieel af met 

twee spetterende musicals en een afscheidsfeest van onze achtste groepers. Het team kijkt 

met veel plezier terug op een jaar waarin leerlingen, ouders en leerkrachten/medewerkers 

fijn hebben samengewerkt met elkaar. Een mooie gelegenheid om even stil te staan bij dit 

moment. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een 

goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de 

werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. Als Montessori IKC de Groene 

Ring vinden wij het belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind dat we energie steken in 

een goede relatie met ouders/verzorgers. We willen dan ook iedereen heel hartelijk 

bedanken voor alle steun en vertrouwen. Ook dit schooljaar konden we weer rekenen op de 

hulp van veel ouders. Bijvoorbeeld bij de festiviteiten die samen met de ouderraad 

georganiseerd zijn. En natuurlijk ook de ouders die ons dagelijks of wekelijks geholpen 

hebben of meegingen met excursies, alsmede de inzet van het partnerschapsteam. Bedankt 

voor jullie inzet!  
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Ouderpanelgesprekken 

Enige tijd geleden zijn de ouderpanelgesprekken geweest. Het waren 4 prettige avonden 

waar ouders samen gesproken hebben over verschillende zaken op school en bij de opvang, 

peuters en BSO. Alle bevindingen zijn nu samengevat in een tussenverslag gemaakt door het 

CPS, de organisatie die deze gesprekken leidt en de verslaglegging hiervan doet. Met dit 

tussenverslag gaat het team en de MR aan de slag om te komen tot verbeterpunten. Dit 

willen we zorgvuldig doen met elkaar en pakken we aan het begin van het nieuwe schooljaar 

weer op.  

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 a 2 AVI-niveaus 

terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 

terugval tegengaat. De VakantieBieb-app voor kinderen kan vanaf nu weer gedownload 

worden (voor volwassenen is dat vanaf 1 juli). In de app staat een ruime selectie 

kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf ongeveer 6 jaar is er wel iets leuks te vinden. 

Ook voor volwassenen staan er interessante e-books in de app. Het enige dat u hoeft te 

doen is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e-books te downloaden. Eenmaal 

gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!  

 

Mad Science 

Op 27 augustus zal er op beide locaties een demoles gegeven worden door Mad Science. De 

kinderen krijgen daarna een folder mee en als u belangstelling heeft kunt u uw kind tot 

uiterlijk 5 september digitaal aanmelden voor de naschoolse Wetenschap & Techniekcursus. 

De naschoolse Wetenschap & Techniek lessen zullen op een donderdag gegeven worden en 

de starttijd is 15:00 uur (19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10 en 31/10).  
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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 

 

OPROEP:  Het onkruid in de schooltuin van locatie Noord groeit hard. We zoeken iemand die 

ons een paar uurtjes (per week) wil helpen met het onkruidvrij maken van de tuin. Bent u 

dat? Of kent u iemand met groene vingers dan horen we dat heel graag!  

 

Het team van Montessori IKC De Groene Ring wenst iedereen een hele fijne en zonnige 

vakantie toe en we verwelkomen jullie allemaal weer op maandag 19 augustus 
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