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Voor de Agenda:  

Maandag 10 februari  

Dinsdag 11 februari  

Donderdag 13 februari  

Maandag 17 februari  

Dinsdag 18 februari  

Donderdag 20 februari  

Vrijdag 21 februari  

24 t/m 28 februari 

Maandag 2 maart  

Donderdag 5 maart  

Woensdag 11 maart  

 

Maandag 16 maart 

In de week van 30 maart   

Studiedag – groep 1 t/m 8 vrij 

Adviesgesprekken groep 8 

Adviesgesprekken groep 8  

Medezeggenschapsraad (19.30u op Noord) 

Open Inloop van 9 tot 10 uur (noord/zuid) voor nieuwe ouders 

Verslag mee voor alle kinderen  

Carnavalsfeest / begin Voorjaarsvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken 

Landelijke Montessoridag – Open Inloop 9 uur tot 11 uur 

voor alle ouders en nieuwe ouders/geïnteresseerden 

Medezeggenschapsraad (19.30u op Zuid) 

Verkeersexamen groep 7 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC  

Vorige week was onze school gesloten i.v.m. de 

onderwijsstaking.  

Allereerst willen wij onze eigen ouders danken voor de steun die we ervaren hebben op 

verschillende manieren (mail/woorden/social media, etc). We voelen ons gesteund in de 

zorg om het onderwijs!  

Deze 2 stakingsdagen zijn we, samen met de collega's van Innerwaard, gaan staan voor het 

onderwijs voor ‘onze’  kinderen. We hebben de harde cijfers gezien. Vanuit het PON (de 

invalpool) hoorden we dat vorige week 74 vervangingen in onze regio niet opgevangen 

konden worden. Dat betekent 74x pakweg 25 leerlingen geen leerkracht hebben en dus 

geen goed onderwijs, 74 scholen ontregeld. En dit gaat allemaal oplopen. Als we zo door 

gaan zijn er in 2028 maar liefst 14000 leerkrachten tekort.  

Samen met onze Innerwaardcollega's zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om het 

lerarentekort op korte termijn op te vangen. De ideeën zijn bij het directieteam neergelegd 

voor verder onderzoek. Eén van de ideeën hebben we via onze social media kanalen gelijk 

gedeeld: Mocht iemand een vlammetje voelen om de overstap te maken naar dit 

fantastische vak, werken in het onderwijs... meld je! En loop eens een dagje mee om te kijken 

of het wat voor je is! Van harte welkom! 
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Deze oproep is gezien en gelezen en de komende periode komen al meerdere mensen een 

dagje meelopen om te proeven aan wat werken in het onderwijs te bieden heeft. Vol trots 

zullen we ze dan ook kennis laten maken met ons mooie vak.  

Mocht ook u na dit lezen denken “ik ben wel benieuwd…”, dan bent u van harte welkom. 

Laat dit even weten aan Marike Ketelaars, zij zal samen met u kijken naar de mogelijkheden 

om bij ons óf op een ander IKC een moment mee te draaien.  

 

Deze maand hebben we op Zuid onze eerste baby in de opvang mogen verwelkomen. In ons 

mooie opvanglokaal is er voor de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar van alles te beleven. Samen 

met de leidster een boekje lezen op de bank, gezellig spelen in de grond box of een werkje 

of spelletje kiezen uit de open montessori kasten.  

Instroom van kinderen 

Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de instroom aan kinderen. Naast de 

nieuwe aanmeldingen, willen we graag weten welke broertjes/zusjes van de huidige 

kinderen we kunnen verwachten in onze opvang/basisschool, zodat we deze kunnen 

garanderen van een plekje op ons IKC.  

Daarnaast vragen we ook de peuters die nog niet zijn ingeschreven via het basisschool-

inschrijfformulier om dit op korte termijn te doen, zodat we voor deze kinderen een plekje 

kunnen reserveren.  

We zouden het op prijs stellen als u dat vóór vrijdag 6 

maart zou willen doen. Op deze manier kunnen we een 

stukje in de toekomst kijken en daarmee een goede 

voorspelling van het aantal leerlingen voor een paar jaar 

maken.  

Inschrijfformulieren voor de basisschool zijn te verkrijgen bij Marike Ketelaars of via onze 

medewerkers. Aanmelden voor de opvang en peutergroepen gaat via Zonnekinderen:  

http://montessori-groenering.nl/aanmelden/  
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Bent u geïnteresseerd in opvang voor uw kind of kent u iemand die op zoek is naar een fijne 

opvang voor hun kind(eren) kom gerust kijken en sfeer proeven. We staan u graag te woord 

en kunnen u alles vertellen over onze opvang-, peuters- en basisschoolgroepen. 

 

Landelijke Montessori-dag woensdag 11 maart  

Op woensdag 11 maart zetten alle montessori scholen en kind 

centra hun deuren open voor belangstellenden. Op deze dag 

kunt u als ouder of geïnteresseerde ouder kennismaken met 

de montessori opvoeding en het montessori onderwijs.  

Wij nodigen deze dag ook speciaal de huidige ouders uit om 

eens tijdens een schooldag binnen te kijken in de klas.  

U bent tussen 9 uur en 11 uur van harte welkom om zowel op locatie Zuid als locatie Noord 

binnen te lopen en bijvoorbeeld een montessori lesje te krijgen met de zo typerende 

montessori materialen. Neem gerust iemand mee die op zoek is naar kinderopvang of een 

fijne school voor hun kind(eren).   

 

Medewerkers 

Onze pedagogisch medewerkster juf Dorien en haar man Jason zijn op 

17 januari jl de trotse ouders geworden van een zoon: Elijah Jeremiah. 

Wij wensen Dorien en Jason veel geluk met hun prachtige zoon Elijah.  

 

Social Schools  

Herinnering: het is niet mogelijk om de mail die u vanuit social schools krijgt te 
beantwoorden; dit is een noreply- mailadres en wordt ook niet ontvangen door school of de 
leerkracht. Bij een oproep kunt u in de app reageren op het bericht. Mocht u de leerkracht 
willen mailen, dan kan dit via de emailadressen voorletterachternaam@montessori-
groenering.nl (bijv. mketelaars@montessori-groenering.nl ) 

Ziek- of afmeldingen graag telefonisch voor 8.45u!!!  
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Voorstellingen in het Musiater (Zevenaar)  

Komende periode staan er voor elke groep voorstellingen 
vanuit Kunstwerk op de planning. Deze voorstellingen spelen 
allemaal in het Musiater in Zevenaar. De groepen zullen via 
hun eigen Social Schools een oproep doen voor ouders die 
willen rijden.  

* maandag 20 april 13u “De grote Zambini” 
onderbouwgroepen 1/2 (noord/zuid) 
middenbouwgroepen 3/4 (noord/zuid) 

* maandag 23 maart 10.30u “Een huis vol muziek”  
middenbouwgroepen 3/4 (noord/zuid 
 
* dinsdag 17 maart “De Grote Olympische Spelen spelshow” 
groepen 5/6 (noord/zuid) en groep 6 Theo 
 
* maandag 9 maart: “Het Achterhuis”   
10.30u bovenbouwgroepen 7/8 Noord 
13u bovenbouwgroepen 7/8 Zuid  
De bovenbouwgroepen gaan 9 maart op de fiets naar Zevenaar! 

 

Nieuw verslag 

Aan het begin van dit schooljaar zijn we overgegaan op een nieuw administratiesysteem, 

Parnassys. Dat betekent dat alle leerkrachten een training hebben gehad om met dit 

administratiesysteem te kunnen werken. Helaas konden we het vorige verslag voor de 

kinderen niet helemaal overzetten in het nieuwe systeem. Dit schooljaar krijgen de kinderen 

een verslag dat we in Parnassys hebben gemaakt. Dit zal er iets anders uitzien dan dat u 

gewend bent. We zijn hier ook niet volledig tevreden over en maken van de overgang 

gebruik om ons verslag inhoudelijk te vernieuwen, zodat we volgend schooljaar een nieuw 

verslag kunnen presenteren.  

We ontvangen graag uiterlijk eind volgende week de verslagmappen terug op school, zodat 

de kinderen 20 februari hun verslag mee naar huis kunnen nemen. De kinderen die dit 

schooljaar op school zijn gekomen ontvangen hun verslag in een map van ons.  

In de week van 10 februari ontvangen de 8ste groepers met hun ouders het advies voor het 

Voortgezet Onderwijs.  

Maandag 2 en donderdag 5 maart zijn de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7.  

De inschrijving voor de gesprekken komt via Social Schools.  
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Oproep Biebouders Zuid  

De biebouders op locatie Zuid kunnen nog versterking gebruiken op de dinsdag en vrijdag. 
Vindt u het leuk om samen met een paar kinderen een goed biebboek uit te zoeken in onze 
schoolbieb op Zuid, dan bent u van harte welkom om een uurtje te komen helpen. Norma 
Meeuwissen maakt u wegwijs in onze schoolbieb. Hebt u interesse? Laat het de leerkracht 
van uw kind weten of mail naar schoolbieboporde@gmail.com   

 

 

Oproep vakantieadres konijnen Noord en cavia’s Zuid 

Wie zou het leuk en gezellig vinden om in de vakantie te zorgen voor de konijnen op Noord 
of de cavia’s op Zuid? Dat mag zowel bij jullie thuis als op school. Heeft u interesse, dan mag 
u dit de leerkracht van uw kind laten weten.  

 

Team Montessori IKC De Groene Ring  
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