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Voor de Agenda:  

Donderdag 5 december 

Vrijdag 6 december 

Maandag 9 december 

Woensdag 18 december     

Donderdag 19 december  

Vrijdag 20 december  

23 dec t/m 3 januari 

Maandag 6 januari 2020   

Sinterklaasfeest op school  

Onderbouw vrij / groep 3 t/m 8 inloop tot 09:00 uur 

Schaatsen voor groep 3 t/m 8 

Einde decemberactie/speelgoedkast   

Kerstviering 17:30 – 19:00 uur 

Studiedag – alle kinderen vrij   

Kerstvakantie  

Verwelkomen we iedereen weer op school  

 

Nieuws van de directie 

In het nieuwe schooljaar gaan we op regelmatige basis Open 

Inloop uren houden voor geïnteresseerde, nieuwe ouders. We 

willen ons mooie IKC op de kaart zetten en mensen bekender 

maken met het montessori onderwijs. Men kan dan vrijblijvend 

onze IKC’s binnenlopen en komen kijken!  

De Open Inloop Dagen voor nieuwe ouders vindt u op onze site. De eerste is op donderdag 

16 januari van 13.30u tot 14.30u. Zegt het voort …. Zegt het voort!  

OPROEP 

Wie wil op Zuid een aantal uurtjes per week/per maand de 

groep biebouders komen versterken? Vooral voor de dinsdag, 

donderdag en vrijdag zijn we nog op zoek naar biebouders. Dit 

kan een uurtje in de ochtend zijn, maar bv ook een uurtje 

voordat de school uitgaat.  

 

IKC medewerkers 

Dorien gaat deze week met zwangerschapsverlof en zal gedurende dit verlof vanaf 1 januari 

vervangen worden door Claudia Peters. Claudia is een bekend gezicht binnen ons IKC en we 

hopen dan ook dat Claudia een fijne tijd bij ons heeft.  

 

http://www.montessori-groenering.nl/
http://www.montessori-groenering.nl/


Nieuwsbrief  
Nr 4:  – 4 december 2019 

www.montessori-groenering.nl 

 Montessori IKC de Groene Ring 

 

Per 1 januari komt ook Marsha Kobus (pedagogisch medewerkster) ons team versterken. We 

wensen Marsha een fijne tijd op Montessori IKC De Groene Ring.  

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Marsha (41) en per 1 januari kom ik het team van de Groene 

Ring versterken. Op de dinsdag- en de donderdagmiddag ga ik daar op de 

bso werken. Geboren en getogen in Zevenaar, woon ik nu vijf maanden in 

Elst. Dit doe ik samen met mijn man en mijn dochter van drie jaar oud.  

Vlakbij de natuur, waar ik ook veel van houd. Ik ben 1,5 jaar werkzaam bij 

Zonnekinderen en ik heb gewerkt op locaties in Bemmel en Gendt.  

Nadat ik enkele keren met veel plezier mocht invallen bij de Groene Ring, 

bleek dat werken vanuit de Montessori visie mijn ding is. Met mooi weer 

ben ik buiten te vinden. Op mijn skates, de fiets of aan de wandel met mijn 

hond. Want iets leuks doen, dat is natuurlijk wel weer heel gezond. Een puzzel maken of iets 

bakken met mijn dochter doe ik graag. Lekker bezig zijn èn goed voor de maag. 

Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten en samen te werken.  

Tot ziens! Groetjes, Marsha Kobus - Grob 

Per 1 november is Caroline Verver (pedagogisch medewerkster) ons team komen versterken. 

Caroline heeft inmiddels al aardig haar draai gevonden.  

Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Caroline Verver en samen 

met mijn vriend en 3 kinderen woon ik in Duiven.  

Vanaf 1 november 2019 ben ik werkzaam als Pedagogisch Medewerker 

binnen IKC Montessori de Groene Ring en daar ben ik erg blij mee. Op 

dinsdag en donderdag werk ik op de dagopvang en peutergroep op locatie 

Noord en zal ik indien nodig invallen op de groepen van locaties Noord en 

Zuid.  

Ik ben geruime tijd werkzaam in de kinderopvang. Het werken met kinderen vind ik geweldig. 

Elke dag is anders en elk kind is anders... Die lieve en enthousiaste snoetjes maken het elke 

dag weer leuk om te gaan werken. Daarnaast vind ik het prachtig om de ontwikkeling van de 

kinderen te volgen en ze daarin te stimuleren. 

Samen met uw kind wil ik van elke dag een bijzondere dag maken! 

Hartelijke groet, Caroline  
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Kindercoaches 

We feliciteren onze collega’s Linda Krechting en Daniëlle Evers met het behalen van hun 

kindercoach-certificaten. We zijn er trots op dat zij binnen onze school hun kwaliteiten in 

kunnen zetten bij coachgesprekken met kinderen en ouders.  

 

Sinterklaasfeest 2019  

Donderdag 5 december zal Sinterklaas ons IKC weer 

bezoeken met zijn Pietjes. U bent op beide locaties van 

harte welkom om de Sint en zijn Pieten te ontvangen op 

het schoolplein. Ook onze peuters zijn op deze dag 

welkom om het Sinterklaasfeest te vieren. Denkt u er 

wel even aan om uw peuter op te geven, zodat de 

leidsters weten hoeveel kinderen er komen?  

 

Vrijdag 6 december zijn de kinderen van groep 1/2 vrij en mogen de kinderen van groep 3 

t/m 8 uitslapen. De inloop die ochtend is tot 9 uur.  

 

Kerst 2019  

Nadat we de Sint hebben uitgezwaaid gaan we alweer 

richting de Kerstdagen.  

Ook dit jaar hebben we met de kinderen op donderdag 19 

december van 17:30 tot 19:00 uur  een gezellig samenzijn 

met een kerstbuffet waaraan ieder zijn bijdrage kan doen. 

De lijsten voor de gerechtjes komen t.z.t. bij de klassen te 

hangen. Tijdens het kerstdiner in de klas is er voor de 

ouders de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn in de 

beide hallen van het IKC.  

De kerstvakantie start voor alle kinderen direct na de Kerstviering.  

De decemberactie/speelgoedkast loopt door tot en met woensdag 18 december. Het 

speelgoed dat over is zullen we doneren aan de speelgoedbank.  
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Schaatsen 2019 

Komend weekend gaat de schaatsbaan in het centrum van 

Duiven weer open! En sinds een aantal jaar hoort hier ook 

het schoolschaatsen bij! 

Aankomende maandag 9 december is het al zo ver en gaan 

we met groep 3 t/m 8 naar de schaatsbaan.  

Locatie Noord gaat als eerste van 10.00u tot 11.00u. Locatie 

Zuid volgt dan van 11.00u tot 12.00u. Kinderen, die eigen schaatsen hebben, worden 

verzocht deze mee te nemen. Bij de ijsbaan krijgen de kinderen traditie getrouw een oliebol 

en een glaasje warme chocolademelk. Let op: handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan!  

 

Vanuit de MR 

Beste ouders en verzorgers van IKC De Groene Ring, 
 
In de bijlage van deze Nieuwsbrief ontvangt u het jaarverslag 2018/2019 van de 
Medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders die samen de 
belangen van de twee locaties behartigen. De MR is onafhankelijk en heeft een 
controlerende en adviserende rol op vrijwel alle organisatorische en inhoudelijke zaken die 
op IKC De Groene Ring spelen. 
 
De drie ouders vertegenwoordigen daarbij u allemaal. Het is erg belangrijk dat in onze 
inbreng daadwerkelijk de stem van zoveel mogelijk ouders en verzorgers laat doorklinken. 
Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te laten weten wat u belangrijk vindt, wat u 
anders zou willen zien of juist wilt behouden. 
 
Spreek ons gerust eens aan met uw vragen, opmerkingen of ideeën. We zullen dit altijd laten 

meewegen in onze adviezen en bij belangrijke onderwerpen waar wij instemming voor 

moeten verlenen. mrgroenering@montessori-groenering.nl  

Met vriendelijke groeten, 
Ans Sanders, Thijs Wagenaar, Gwen Kemperman,  

Karin te Kaat, Linda Krechting en Wendy Driessen 

 

Wij wensen u een fijne decembermaand!  

Team Montessori IKC De Groene Ring                                                                                                      
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