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Voor de Agenda: 

Donderdag 29 augustus 

Vrijdag 30 augustus 

Maandag 9 september  

Dinsdag 10 september 

Maandag 16 september 

Dinsdag 17 september  

Woensdag 18 september 

Donderdag 19 september 

Woensdag 25 september 

Maandag 30 september  

Woensdag 2 oktober 

Vrijdag 4 oktober 

Dinsdag 8 oktober  

Woensdag 9 oktober   

Startgesprekken                                                        

OB vrije dag 1  

doktersassistente 10-11 jarigen 

doktersassistente 10-11 jarigen 

Studiedag : alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij 

Prinsjesdag  

Schoolvoetbal 

Mad Science lessen starten                                                

Kinderpostzegelactie 

Bezoek studenten Pabo 

Start Kinderboekenweek 

Dierendag 

schoolarts locatie Noord  

Start inschrijving Sjors Sportief 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Wat fijn dat iedereen na de zomervakantie weer gezond op school was, gebruind en vol 

vakantieverhalen! Een speciaal welkom voor de nieuwe ouders en kinderen! Heel veel 

plezier op ons IKC!  

De verbouwing op Zuid is een groot succes. We zijn heel blij met jullie positieve reacties en 

de kinderen hebben de afgelopen week dagelijks gebruik gemaakt van het mooie, nieuwe 

hart van ons IKC. Zoals u op de tekening in de hal heeft kunnen zien is het nog niet helemaal 

af. Zo gauw de blauwe meubels zijn geplaatst en de bieb weer mooi is ingericht, gaan we dat 

vieren met een gezellig (her-) openingsfeest! We houden u uiteraard daarover op de hoogte.  
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In de tussentijd nodigen we iedereen uit, ook speciaal een welkom aan de ouders van Noord, 

om alvast een kijkje te komen nemen. Hebt u nog leuke, interessante, enthousiaste ideeën 

voor ons openingsfeest dan horen we dat graag. 

 

De tekening van het binnenplein 

van locatie Zuid 

 

 

 

 

 

Medewerkers IKC 

Dit schooljaar is Natasja Ariëns onze Intern Begeleider. Ze zal op de maandag (Noord) en op 

de vrijdag (Zuid) aanwezig zijn. Op de dinsdag en donderdag blijft zij als intern begeleider 

werkzaam op IKC Remigius. Tevens zijn dit schooljaar 3 onderwijsassistentes gestart: Lyan 

Hoogendoorn, Daniëlle Donker (ook pedagogisch medewerker Zonnekinderen) en Amy 

Waller-Diemont (ook pedagogisch medewerker Zonnekinderen). Lyan, Danielle en Amy 

zullen zowel op locatie Noord als Zuid de leerkrachten ondersteunen bij inhoudelijke, 

begeleidende, verzorgende en administratieve taken. Zij zullen op initiatief van de leerkracht 

en in samenspraak met Natasja de ondersteuning in de groep inzetten.  

Joyce van de Werf geniet nog even van haar zwangerschapsverlof en begint na de 

herfstvakantie weer in haar groep 3/4 op locatie Noord. Maura Verhoef vervangt Joyce op 

de donderdag en Daniëlle Evers op de woensdag en vrijdag.  
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Social Schools 3.0 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we u om uw gegevens in ons communicatie 

systeem Social Schools te checken en bij te werken. We verzoeken u vriendelijk om uw 

gegevens in te vullen zoals op de foto. Op deze manier hebben wij uw adres, mailadres en 

telefoonnummer. Dit is in geval van nood erg belangrijk. U kunt er zelf voor kiezen om het 

wel of niet te delen met andere ouders. In verband met de wet op de privacy mogen wij hier 

geen gegevens in zetten. Voor de leerkrachten is dit het middel om u te bereiken.  

Let op: krijgt u berichten binnen via de mail, dan kunt u niet op deze mail reageren: dit is een 

noreply mail adres en wordt niet ontvangen door de leerkrachten: ze zien wel de reacties in 

de app.  

Tip: Het is erg handig om de app van Social Schools 3.0 te downloaden, zo blijft u snel op de 

hoogte van het laatste nieuws en bent u te bereiken bij eventuele calamiteiten.  

 

Thuis inloggen Basispoort – ICT vragen 

Wilt u thuis kunnen inloggen in de schoolomgeving van uw kind, bijvoorbeeld om te oefenen 

met lijn3, nieuwsbegrip of Ambrasoft, dan kunt u een mailtje sturen naar onze ICT-

coördinator Daniëlle Evers devers@montessori-groenering.nl met een inlog verzoek voor 

basispoort. Daniëlle is op woensdagmiddag op Noord aanwezig voor vragen en op 

donderdagochtend op Zuid.  
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Vanuit het IKC 

Kent of weet u iemand die op zoek is naar opvang voor hun baby of peuter 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.  

Marike is over het algemeen op maandag, woensdag en vrijdag op Zuid aanwezig en op 

dinsdag en donderdag op Noord. 

Reminders 

- Aanmelden voor de Mad Science lessen via de volgende link 

www.nederland.madscience.org De lessen zijn bedoeld voor groep 3 t/m 8  

- Aanmelden voor schoolmelk via de volgende link www.iedereenfitopschool.nl 

- Aanmelden Engelse les na schooltijd via de volgende link 

https://wereldkinderentaalonderwijs.nl/engelse-les-op-school/ 

- Wil iedereen de fietsen in de daarvoor bestemde fietsrekken zetten. De kinderen 

weten dat ze niet tussen en bij de fietsen mogen spelen, maar losstaande fietsen 

kunnen omvallen en dat geeft gevaarlijke situaties op het plein.  

 

Team Montessori IKC De Groene Ring  
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