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Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt de praktische informatie voor schooljaar 2022-2023. 
Deze bevat in het kort praktische informatie zoals schooltijden, 
data, etc. Alle afspraken, e.d. kunt u vinden op onze website en in 
onze schoolgids. 
 
Met eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van Montessori IKC De Groene Ring 

 

Contact gegevens:  
 

Bergdravik 2   
6922 HM Duiven  
(0316) 266611   

Op de website van ons IKC vindt u informatie, 
nieuwtjes en foto’s.  
De foto’s kunt u bekijken met een 
wachtwoord. Deze is via de leerkrachten te 
verkrijgen. Ook vindt u een link naar ons Facebook - en 
Instagramaccount waar we regelmatig leuke nieuwtjes delen.  
De nieuwsbrief en groepsinformatie ontvangt u via Social Schools 
3.0. Nieuwe ouders ontvangen een code hiervan. Inloggen gaat via: 
login.socialschools.eu 
 
De ouders die gebruik maken van kinder- of peuteropvang, VSO of 
BSO kunnen contact opnemen met Zonnekinderen via 0316-340079 
of info@zonnekinderen.nl  
Inloggen op Kindplanner: zonnekinderen.kindplanner.nl 

Website:  
www.montessori-

groenering.nl 
Email: 

info@montessori-
groenering.nl 

 

mailto:info@zonnekinderen.nl
https://zonnekinderen.kindplanner.nl/#/login
http://www.montessori-groenering.nl/
http://www.montessori-groenering.nl/
mailto:info@montessori-groenering.nl
mailto:info@montessori-groenering.nl
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Directie:  
Marike Ketelaars 
 
Leerkrachten: 
Leonie Ariëns 
Daniëlle Evers 
Linda Krechting  
Marscha de Leer 
Thea Roos 
Margriet Snitjer 
Karin Timmen  
Kim van Verseveld 
Joyce van der Werf 
Rosanne Wesselink 
Theo Yedema 

Onderwijsassistentes:  
Daniëlle Donker 
Amy Waller Diemont 
Jennifer Verheul 
 
Administratie 
Marjoleine Snaas 

Intern Begeleiders:  
Grethilda Riemersma 

Marianne Versteeg 

 

Innovatie-ICT-/PR-/Media Coördinator: 
Daniëlle Evers 

 

Pedagogisch medewerkers:  
Kim Pastoor (opvangcoördinator) 
Esmée Bartels 

Debbie van den Beld  
Sandra Everts  
Yvon Huiberts  
Shirley Konings 

Maureen Osayande  
Brigit Reijmer  
Anne-Marie Scholten 

Conciërge:  
Xander Hoogendoorn 

Emailadres medewerkers: 
(voorletter+achternaam)@montessori-
groenering.nl.  
In het geval van een tussenvoegsel 
alleen de eerste letter hiervan 
gebruiken, bijv. Marscha de Leer 
wordt: mdleer@montessori-
groenering.nl  

mailto:mdleer@montessori-groenering.nl
mailto:mdleer@montessori-groenering.nl
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Groepsindeling:   
   
Opvang 0-4 jarigen, peuters & BSO 
Sandra Everts, Shirley Konings, Brigit Reijmer, Yvon Huiberts,  
Kim Pastoor, Anne-Marie Scholten, Maureen Osayande,  
Debbie van den Beld, Esmée Bartels 
 
Onderbouw (groep 1/2) 
Thea Roos 
Margriet Snitjer & Leonie Ariëns  

 
Middenbouw (groep 3/4) 
Linda Krechting & Joyce van der Werf  
Daniëlle Evers 
 
Bovenbouw (groep 5/6) 
Karin Timmen & Linda Krechting 
Theo Yedema & Marscha de Leer 
 
Bovenbouw (groep 7/8) 
Rosanne Wesselink & Marscha de Leer 
Kim van Verseveld & Leonie Ariëns 
 
 

Schooltijden 

 
Groep 1 t/m 8 inloop van 8.15u tot 8.30u 
Ma/di/do 8.30 – 14.45  
Woe  8.30 – 12.15  
Vrijdag  groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.00  

groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.45u  
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Wat brengen de kinderen mee: 

Onderbouw:    gymschoenen, plantje in een potje 
Midden- t/m bovenbouw:  23 rings multomap en lege etui  
  

Gym  

 
Onderbouw 
De onderbouwgroepen gymmen in de 
speelzaal.  

Midden- en bovenbouw 
Groep 3-4 gymt op maandag in Triominos en op vrijdag buiten. 
Groep 5 t/m 8 gymmen op maandag en vrijdag in Triominos.  
Voor de gymlessen in Triominos zijn zaal-gymschoenen verplicht.  
 

Stagiaires 

In alle groepen lopen gedurende het jaar stagiaires mee. Zij volgen 
de opleiding Pabo tot leraar basisonderwijs of de opleiding tot 
onderwijsassistent of pedagogisch medewerker. Afhankelijk van het 
studiejaar dat zij volgen zullen zij lesjes geven, met kinderen werken 
en eventueel aanwezig zijn bij oudergesprekken. De LIO-student 
(Leraar In Opleiding) is aan het afstuderen en zal ook dagen voor 
zijn/haar rekening nemen met alles wat daarbij komt.  
In alle leerjaren blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de 
groep.  
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Vakanties en vrije dagen 
 
Herfstvakantie:   22 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie:   24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:  18 t/m 26 februari 2023 
Goede Vrijdag/Pasen:  7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie:   22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart:   18 t/m 19 mei 2023 
2e pinksterdag:   29 mei 2023 
Zomervakantie:  15 juli t/m 27 augustus 2023 
Vrijdag 23 december en vrijdag 14 juli zijn alle kinderen vanaf 12 
uur vrij!  

Onderbouw (groep 1/2) géén les op vrijdag:  
23 september, 18 november, 27 januari, 24 maart, 9 juni, 7 juli 
 

Studiedagen (groep 1 t/m 8 vrij) 
26 september, 11 oktober, 2 december, 13 februari, 16 juni 

Verslagen en gesprekken:  
 
Startgesprekken 
12 t/m 15 september  

Schriftelijk verslag/oudergesprekken:  
Mondeling verslag groep 1 t/m 8:  28 nov en 1 dec 

Adviesgesprekken groep 8 ouders & kind:  15 februari 
Verslag mee groep 1 t/m 8:    2 maart 
Gesprekken groep 1 t/m 7:    6 en 9 maart 
Verslag mee groep 1 t/m 7:    22 juni 
Gesprekken groep 1 t/m 7:   26 juni en 29 juni 
 

Via Social Schools ontvangt u de uitnodiging voor de gesprekken. 
Daarnaast kunt u de leerkracht tussendoor spreken: graag vooraf een 
afspraak maken.  
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Ouderparticipatie  

De betrokkenheid van de ouders bij ons Montessori IKC is groot. 
Men kiest bewust voor deze vorm van opvang en basisonderwijs.  
Veel ouders nemen actief en ondersteunend deel aan het IKC 
gebeuren. Dit kan door zitting te nemen in de IKC raad (waaronder 
de MR), de opvang-oudercommissie of bij de ouderraad.  
De jaarlijkse schoolfeesten, waarbij veel ouders helpen, kennen een 
gezellige sfeer. Daarnaast assisteren ouders bijv. bij het vervoer en 
begeleiding van excursies, de organisatie van de feesten, in de 
schoolbieb, de schooltuintjes, de avondvierdaagse, bij het 
expressieonderwijs en het overblijven.  
 
De ouderraad coördineert de werkgroepen en maakt een begroting 
van dit deel van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Naast een vaste 
groep ouderraad-leden, zijn zij altijd op zoek naar ouders die één of 
meerdere keren willen helpen. Zij doen dan een oproep via Social 
Schools, de Nieuwsbrief of op de deuren van de klassen.  
In de startgesprekken van het nieuwe schooljaar kunt u aangeven 
waarbij u graag zou willen helpen en ondersteunen komend 
schooljaar. 

 

contact ouders ouderraad: ouderraad@montessori-groenering.nl 
Voorzitter:  Eveline Paulissen 

Secretaris:  Elain Slagter 
Penningmeester: Maartje van der Linde   

 

 

 

 

mailto:ouderraad@montessori-groenering.nl
mailto:ouderraad@montessori-groenering.nl
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Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR behartigt de inspraak van ouders en personeel in alle 
aangelegenheden van het IKC.  
 
Namens de ouders:   Namens het team:  
Nazira Hanifi    Marscha de Leer 
Thijs Wagenaar (GMR)  Linda Krechting  
 
Contactadres: mrgroenering@montessori-groenering.nl  
 
De MR vergadert elke derde maandag van de maand over zowel 
lopende zaken (beleidsplannen, besteding van gelden e.d.) als over 
thema's die men belangrijk vindt (bv. sfeer op school, 
mogelijkheden voor kinderen met leerproblemen etc.). De 
vergaderingen zijn openbaar dus is iedereen welkom, de data staan 
op de website en in de Social Schools kalender.  
 
Van 19.30 tot 20.00 uur kunt u meepraten. Vanaf 20.00 uur bent u 
welkom als toehoorder. Tevens is het altijd mogelijk om een MR-
ouder te benaderen of te mailen om bepaalde zaken te bespreken. 
Tenslotte vertegenwoordigen de MR-ouders ook u! De OC van de 
opvang sluit om de vergadering bij de MR aan.  

Pauze en overblijven 

In de ochtend is er een korte pauze voor 
fruit eten en drinken. Dit nemen de 
kinderen zelf mee. Tussen de middag eten 
de kinderen met de leerkracht in hun 
eigen lokaal. Hiervoor of hierna spelen de 
kinderen onder toezicht van een 
leerkracht en helpende ouders buiten. Bij 
slecht weer spelen zij binnen.  

mailto:mrgroenering@montessori-groenering.nl
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Schoolbibliotheek 

Het IKC beschikt over een eigen bibliotheek. 
Ouders die hieraan mee willen werken kunnen 
zich aanmelden bij de leerkracht.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Gemeente Duiven  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
is een samenwerkingsverband van 
organisaties gericht op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. 
Het CJG wil op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor 
kinderen, jongeren, ouders en beroepskrachten. De 
schoolmaatschappelijk werkster zal aanschuiven bij de 
ondersteuningsteams.  
 
Voor onze school is Eline Veldhuizen het aanspreekpunt.  
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te 
voeden. Toch heb je soms vragen over eten, slapen, luisteren, druk 
gedrag enzovoort. Soms vraag je je af; “Doet ik het allemaal wel 
goed?” Ook kan er sprake zij van een echtscheiding, een sterfgeval 
of een andere vorm van verlies binnen het gezin.  
Het kan dan fijn zijn om hierover te praten met een professionele 
buitenstaander. Uw hart luchten, tips krijgen of verwezen worden, 
precies wat u nodig hebt op dat moment. 
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Ik ben Eline Veldhuizen en ik ben 
aanspreekpunt voor het Centrum Jeugd 
en Gezin te Duiven. U kunt bij mij terecht 
wanneer u vragen heeft over opvoeden 
en opgroeien, maar ook om gewoon een 
keer kennis te maken. 

We kunnen samen kijken naar uw vragen 
en indien gewenst kan ik ook met uw 
kind in gesprek gaan. We kunnen 
afspreken op school, bij u thuis of op het 
kantoor van het Algemeen 
Maatschappelijk Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan 
de gesprekken. 

U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u 
mag ook altijd binnenlopen wanneer ik op school aanwezig ben 
(planning hangt op het algemene informatie bord) of mailen via 
e.veldhuizen@santepartners.nl. 

Tel: 0316-250700 / 0900-8433 

M: 06 – 13 98 57 36 (ma/di/do) of via 
e.veldhuizen@santepartners.nl  

Voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over opvoeden en 
opgroeien, kunt terecht op de website van Stichting 
Opvoeden www.opvoeden.nl  

 

 

mailto:e.veldhuizen@santepartners.nl
http://www.opvoeden.nl/
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Kamp en afscheid bovenbouw 

Ieder jaar gaan we op kamp. Alle kinderen 
maken op deze manier deze unieke ervaring 
mee. Zodra de data bekend zijn, wordt deze 
verspreid via Social Schools.  

Onze school kent de traditie dat alle kinderen uit groep 8, die de 
school verlaten, een (leeg) fotoboek van school krijgen om door 
ouders voor hun kind te vullen met herinneringen, stukjes, 
foto's/schoolfoto's, werkjes etc van 8 jaar basisschool. Het kan 
daarom handig zijn om in de jaren voorafgaand al foto's, werkjes 
etc voor dit herinneringsboek te verzamelen. 

Maandag 10 juli nemen de kinderen 
van groep 8 afscheid. Overdag treden 
zij op voor de kinderen, ‘s avonds voor 
hun ouders. 

 

Voorstellingen  

Regelmatig houden wij een ‘Groene Ring Theater’ voor en door de 
kinderen. Hier treden individuele of groepjes kinderen voor elkaar 
op.  
 
Op 6 april is de ‘Grote Groene Ring 
Theater’ –avond. Tijdens deze 
avonden treden de kinderen op voor 
hun ouders/verzorgers. De precieze 
invulling van deze avond volgt nog.  
 
 

Voor de agenda:  
Groot Groene Ring 

Theater: 6 april 

Voor de agenda:  
Afscheid groep 8:  

10 juli 
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Parkeerbeleid rondom de scholen 

Wij vragen onze ouders en verzorgers om de kinderen zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets te brengen en naar school te laten 
gaan.  
Er is parkeergelegenheid in de daarvoor bestemde parkeervakken in 
de Bergdravik of in de Pinksterbloem.  
We verzoeken u dringend om niet te parkeren langs de stoepranden 
bij school. 

 Vragen, opmerkingen, klachten of pesten 

De directie is aanspreekbaar voor alle organisatorische en 
inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of klachten. U kunt de 
directeur dagelijks bereiken of een telefoonnummer achterlaten.  

Onrechtmatig handelen:  
Hiervoor kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon: Karin Timmen. 
Zij kan u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Mw. C. 
Hulst 06-45434266 of via emailadres 
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl  
Elke ouder (opvang/basisschool) kan zich rechtstreeks richten tot de 
Landelijke Geschillencommissie via 070-3105310. 

Ziekmelding, verlof en verzuim 

Binnen de gemeente Duiven geldt voor alle kinderen dezelfde 
regeling m.b.t. het verzuim en het verlenen van verlof. Een verlof 
aanvraag kunt u indienen bij de directie. Verlof moet altijd 
vroegtijdig worden aangevraagd bij de directeur. U krijgt dan een 
formulier waarop u de data en de reden van het verlof omschrijft. 
Aanvragen voor louter extra vakantiedagen mogen niet 
gehonoreerd worden.  

mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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Verhindering van deelname aan de geplande school- of 
groepsactiviteiten op grond van geloofsovertuiging geeft u vooraf 
door aan de directie.  

Verzuim wegens ziekte of ongeval 
Indien uw kind ziek is of een ongeval heeft gehad, dient u de school 
direct te informeren. Indien mogelijk voordat de school begint. Is 
uw kind om 9.00 uur niet afgemeld, dan nemen wij contact met u 
op. Voor onderwijs tijdens langdurige ziekte kunt u contact 
opnemen met de intern begeleider: Grethilda Riemersma of 
Marianne Versteeg  
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Alvast voor de agenda 

21 september: Schoolvoetbal BB 
 
5 december: Sinterklaas feest 
 
22 december: Kerstviering  
 
17 februari: Carnaval 
 
18 april: Eindtoets groep 8  
 
21 april: Koningspelen 
 
6-9 juni: Avondvierdaagse 
 
21 juni: Montessorifeest 
 
6 juli: slapen oudste kleuters 
 
 


