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Voor de Agenda:  

Vrijdag 19 juni  

Woensdag 24 juni 

Vrijdag 26 juni  

Maandag 29 juni  

Vrijdag 3 juli  

 

Maandag 6 juli  

Dinsdag 7 juli  

Vrijdag 10 juli  

Maandag 24 augustus 

Verslag mee groep 1 t/m 7 

Afscheid juf Marga 

Wisseluurtje: kijken in de nieuwe klas 

Studiedag – groep 1 t/m 8 vrij  

Onderbouw roostervrij – behalve de 

kinderen die naar de middenbouw gaan 

Noord groep 8 afscheid 

Zuid groep 8 afscheid 

laatste schooldag 12:00 uur start ZOMERVAKANTIE  

Start schooljaar 20/21  

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC  
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie. We sluiten een bewogen jaar af.  

Vorige week zijn we gestart met de volledige bezetting. Het was voor kinderen en 

leerkrachten even wennen om weer in een groep mensen te zijn. Er wordt dan ook flink 

ingestoken op de groepsvorming en omgang met elkaar. Samen ronden we op een fijne 

manier het schooljaar af. Er is tijd voor gesprekken, voor oefenen van de welverdiende 

eindmusical, voor weer lekker aan het werk te zijn en voor ontspanning. Langzaamaan 

ontstaat er weer ritme en voelt het al weer bijna als ‘normaal’.  

Tot het einde van het jaar blijft de afspraak dat ouders buiten de hekken wachten en we 

geen fysiek contact hebben. De leerkrachten zullen, mocht dat nog niet gedaan zijn, met u 

afstemmen hoe er contact is. Daarnaast willen we ook nogmaals aangeven dat we voor 

vragen en/of opmerkingen via mail en, voor dringende zaken, telefonisch makkelijk en snel 

bereikbaar zijn.  

Eind deze week krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun verslag 

over het afgelopen half jaar. We hebben het verslag aangepast aan 

de afgelopen tijd en ook gekozen voor een geschreven verslag. 

De kinderen hebben ruimte gekregen om zelf hun reflectie te geven 

over de afgelopen tijd. “Wat heb je geleerd, wat was fijn en niet 

fijn, wat wil je niet meer vergeten…” 

In het verslag is ook ruimte opgenomen om (facultatief!) voor u als 

ouder(s) iets te schrijven over het thuiswerken. Zo kunnen de 

kinderen ‘later’ terugkijken op deze bijzondere periode.  
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Op locatie Noord is (gym)meester Thomas weer gestart met de gymlessen. Deze 

buitenlessen bevallen zo goed dat we besloten hebben komend schooljaar de eerste periode 

de gymlessen buiten voort te zetten. Naast dat het fijn is om in de buitenlucht te sporten, zal 

het ons ook veel ‘reis’-tijd schelen.  

Begin juni is onze nieuwe conciërge Ton Kersten gestart. We heten hem van harte welkom 

en wensen hem een fijne tijd op locatie Noord! 

Op locatie Zuid gaan we ons voorbereiden op het afscheid van juf Marga. Zij gaat na dit 

schooljaar genieten van haar welverdiende pensioen. Dit afscheid hadden we iets anders 

voorgesteld. Juf Marga heeft ruim 30 jaar bij ons op de Groene Ring in de peutergroep 

gestaan. Mocht u persoonlijk afscheid willen nemen van juf Marga, dan kan dit door een 

kaartje/berichtje in de brievenbus op het schoolplein te doen. Wij zorgen dan dat dit 

allemaal bij juf Marga terecht komt.  

Groepsverdeling schooljaar 2020-2021  

De groepsverdeling voor volgend schooljaar is als volgt:  

locatie Noord:      locatie Zuid: 

onderbouw (groep 1/2)    onderbouw (groep 1/2) 

middenbouw (groep 3/4)    middenbouw (groep 3/4/5) 

bovenbouw  (groep 5/6 en 2x groep 7/8)  bovenbouw (groep 6/7/8 en 7/8) 

Op vrijdag 26 juni gaan de kinderen een uurtje kennismaken in hun nieuwe groep met hun 

(nieuwe) juffen en/of meester. Op dit moment is de formatie van de leerkrachten nog niet 

volledig rond. Zodra bekend is welke leerkrachten bij welke groepen komen zal ik u daar 

over informeren.  

Overblijven 2020-2021 

Vanaf het komende schooljaar blijven alle kinderen tussen de 

middag over op school. Dit betekent dat de regeling zoals wij die 

kennen vervalt. We zijn daarom op zoek naar ouders die samen met 

de leerkrachten mee willen draaien in een pauzerooster.  

U kunt zich nu al opgeven! We kijken dan samen naar uw 

beschikbaarheid en wensen!  

Voor locatie Zuid bij Marike: mketelaars@montessori-groenering.nl 

Voor locatie Noord bij Danielle: devers@montessori-groenering.nl  
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Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2020- 2021 

Herfstvakantie   17-10-2020 t/m 25-10-2020  
Kerstvakantie    19-12-2020 t/m 03-01-2021  
Voorjaar    13-02-2021 t/m 21-02-2021  
Goede Vrijdag   02-04-2021 
Tweede Paasdag   05-04-2021  
Meivakantie     24-04-2021 t/m 09-05-2021  
Hemelvaart    13-05-2021 t/m 14-05-2021  
2e Pinksterdag   24-05-2021  
Zomervakantie   24-07-2021 t/m 05-09-2021  

 

Studiedagen (groep 1 t/m 8 vrij)  
Maandag 7 september 2020  
Vrijdag 9 oktober 2020  
Woensdag 11 november 2020 – Innerwaard 
Maandag 22 februari 2021  
Vrijdag 25 juni 2021 

Roostervrije vrijdagen voor de onderbouw:  
18 september 2020 
27 november 2020 
22 januari 2021 
19 maart 2021 
4 juni 2021 
16 juli 2021 

              
 

Uit de opvang – Zonnekinderen  

De BSO, peutergroep en opvang draait ook weer op volle kracht. Bij alle groepen komen de 
coaches op locatie. Zo is natuurcoach Amber bij de groepen geweest en hebben de peuters 
genoten van de wonderen van een slak. Ook Kristel, de cultuurcoach is bij de BSO groepen 
geweest en heeft allerlei leuke activiteiten gedaan met de kinderen. 

 
Nieuwe aanmeldingen Montessori IKC De Groene Ring 

De afgelopen weken krijgen we veel nieuwe aanmeldingen. Daar zijn we héél blij mee en we 
heten alle nieuwe kinderen welkom op De Groene Ring. Heeft u interesse in de opvang voor 
0-2 jarigen, 2-4 jarigen, BSO of basisschool; laat het Marike weten, we kijken dan samen naar 
mogelijkheden om een afspraak te maken.  
 

Alvast een fijn weekend!  

Team Montessori IKC De Groene Ring 
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