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Voor de agenda:

Vrijdag 4 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni
Maandag 28 juni t/m
donderdag 1 juli
Donderdag 1 juli
Maandag 5 juli
Donderdag 8 juli
Woensdag 14 juli
Vrijdag 16 juli
Maandag 19 juli
Dinsdag 20 juli
Vrijdag 23 juli

Onderbouw roostervrije dag
Studiedag : Groep 1 t/m 8 vrij
Montessorifeest: Bezoek Klankenkaravaan aan alle groepen
Afscheids-activiteitenweek Groep 8!

Verslag mee voor groep 1 t/m 7
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Wisseluurtje: kijken in de nieuwe groep!
Onderbouw roostervrije dag
Afscheid groep 8 Noord
Afscheid groep 8 Zuid
Laatste schooldag! Alle kinderen om 12 uur vrij!

Nieuws van de directie – uit ons IKC
Nog 7 weken en dan zit het schooljaar 2020 – 2021 er weer op. Een bewogen jaar!
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de afronding van dit jaar. Boven in de agenda
staan de belangrijkste agenda punten. Per groep/bouw/locatie zal er te zijner tijd via Social
Schools meer informatie worden gegeven. Uiteraard wachten wij ook op de komende
versoepelingen mbt de Corona-maatregelen om keuzes te kunnen maken in de activiteiten
(denk bijv. aan digitale of fysieke oudergesprekken en de afscheidsweek van groep 8).
Een speciaal woord van dank voor jullie allen als ouders voor het opvolgen van de
maatregelen, voor het contact zoeken bij twijfel en voor het ín contact blijven met ons!
We gaan er nog een fijne laatste periode van maken!

Momenteel worden in de groepen 3 t/m 7 de toetsen van het Cito LeerlingVolgSysteem
afgenomen. In het verslag van 1 juli worden deze ontwikkelingslijnen met u gedeeld. En dit
wordt een speciaal verslag, want afgelopen jaar is er door een werkgroep hard gewerkt aan
een spiksplinternieuw verslag. Wij zijn erg benieuwd wat u ervan gaat vinden! Nav het
verslag kunt u intekenen voor een oudergesprek op maandag 5 of donderdag 8 juli. Via Social
Schools ontvangt u deze uitnodiging.

De groepen 8 hebben allemaal hun Route 8-eindtoets uitslag gekregen en waar nodig zijn de
adviezen besproken! We zijn super trots op deze kanjers! De komende periode staat voor
hen in het teken van afscheid nemen van de basisschool. We maken er samen een mooie tijd
van!
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Moestuinen locatie Zuid
Graag willen we via deze nieuwsbrief de tuinwerkgroep enorm bedanken voor hun inzet. De
afgelopen weken hebben zij hard gewerkt om de moestuinen samen met de kinderen te
realiseren. De wens was er al lange tijd en dankzij de inzet van ouders en medewerkers
kunnen onze kinderen nu heerlijk aan het werk in de moestuinen die rondom ons IKC zijn
aangelegd.

Groepsindeling 2021 - 2022
Afgelopen 2 weken zijn een aantal kinderen en ouders van locatie Noord op locatie Zuid gaan
kijken. Een aantal kinderen maakt na de komende zomervakantie al de stap naar locatie Zuid.
Nu deze aantallen duidelijk zijn, hebben we de groepsindeling kunnen maken.

Voor het komende schooljaar zien de groepen er als volgt uit:
Noord
Groep 3/4: Linda Krechting en Joyce van der Werf
Groep 5/6: Esther Wolkenfelt en Karin Timmen
Groep 7/8: Rosanne Wesselink en Esther Wolkenfelt

Zuid
Groep 1/2: Thea Roos
Groep 1/2: Margriet Snitjer en Irene Klein Ikkink
Groep 3/4: Danielle Evers en Sabine Bruijsten
Groep 5/6: Marscha de Leer en Sabine Bruijsten
Groep 7/8: Theo Yedema en Kim van Verseveld

Juf Karin te Kaat en meester Han van Eerten zullen de Groene Ring gaan verlaten om op een
andere plek te gaan werken. Ook van juf Lyan Hoogendoorn nemen wij afscheid. Zij zal op
Aruba gaan werken als peuterleidster. Wij wensen hen heel veel succes en plezier op hun
nieuwe werkplek!

Op woensdag 14 juli gaan alle kinderen kennis maken met hun nieuwe groep en/of
juf/meester. De kinderen van Noord die september 2021 starten op locatie Zuid, zullen
samen naar Zuid gaan en kunnen dan dáár om 12.15u opgehaald worden.
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Uit de opvang – Zonnekinderen

Juf Anne-Marie zal ivm haar zwangerschap meer achter de schermen gaan werken. Na haar
verlof komt ze weer terug op de groep. Wij wensen haar een goede zwangerschap en een
fijn verlof!

In de opvanggroepen wordt genoten van het mooie weer.
Het lijkt alweer lang geleden dat de BSO dicht was, maar wat is het fijn dat ze weer open
zijn! De kinderen genieten van het samenzijn en de leuke activiteiten.

Denkt u eraan om uw kind aan- of af te melden voor de onderbouw vrije dagen, de
studiedag én alvast voor de zomervakantie. Ook als u volgend jaar wijzigingen heeft, raden
wij u aan om hier niet te lang mee te wachten om aan- of af te melden.
Steeds meer (nieuwe) ouders weten de weg naar onze kinderopvang- en peutergroep te
vinden! Dat vinden we natuurlijk hartstikke fijn, maar we willen ook graag plek houden
voor onze huidige ouders/kinderen en de broertjes en zusjes. Wacht dus niet te lang met
aanmelden! En natuurlijk geldt nog steeds: mocht u ouders kennen die interesse hebben in
ons Montessori IKC, stuur ze gerust onze informatie gegevens voor een kennismaking!
Alvast bedankt!

Avondvierdaagse – Home Editie
Eigenlijk is de eerste week van juni de traditionele
Avondvierdaagse in de gemeente Duiven! Net als vorig jaar
gaat dit evenement helaas niet door. Toch is er een
mogelijkheid om de Avondvierdaagse zelf te lopen. Je kiest dan
zelf voor het start- en eindpunt én loopt deze vier dagen in een
periode van maximaal 2 weken.
Via Avond4daagse – Home Edition | Avond4daagse.nl 2021 - Kinderen lopen de
Avond4daagse. Elke dag is het weer een feestje! kunt u zich hiervoor inschrijven en zelfs een
medaille aanvragen!
Het leuke hiervan is dat je als gezin of vriendjes kunt lopen, maar ook als buren, sportteam,
etc. Inmiddels hebben al een aantal kinderen dit gedaan en we horen positieve verhalen!

Oproep – zomervakantie opvang voor onze
dieren
Alvast een oproep: bij wie mogen in de zomervakantie
de 2 konijnen van noord komen logeren? Een deel van
de vakantie is ook een optie. Het buitenhok kan evt.
mee!
Mocht u een logeerplek kunnen bieden, dan kunt u
zich aanmelden bij Marike!
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Yoga voor kinderen door Linda Deurloo
“Wij leven in een snelle wereld. Het is lastig daar een balans in te vinden. 
De wereld draait nu eenmaal door, maar wat we wel kunnen doen is om binnen deze wereld
balans te zoeken. Juist nu is het de tijd onze kinderen te leren hoe om te gaan met gevoelens
van stress en prikkels van buiten af. In mijn yogalessen bied ik de mogelijkheid om op een
gezellige, leuke en speelse wijze meer in verbinding te komen met jezelf. De nadruk ligt in
mijn lessen niet alleen maar op yogaoefeningen. Leren vertrouwen op jezelf is mijn
uitgangspunt. Kinderen spelenderwijs tools geven om te leren de dag met vertrouwen in te
gaan.“
In samenwerking met ons IKC start Linda Deurloo na de zomervakantie weer een nieuwe
yogagroep voor de leeftijd 5 tot en met 7 jaar. Dit zal op locatie Noord zijn op
woensdagmiddag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.yoga-bijlinn.nl en u kunt uw
zoon/dochter opgeven via yogabijlinn@gmail.com

Namens het Centrum voor Jeugd en Gezin:
Opvoeden? Blijf erover praten
Alle ouders en verzorgers hebben wel eens vragen over de
opvoeding van zijn of haar kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld over eten, slapen,
luisteren, contact met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook
kan er sprake zijn van een echtscheiding, spanningen in de opvoedsituatie, een sterfgeval of
een andere vorm van verlies binnen het gezin.
Verder zal het coronavirus voorlopig ieders leven blijven beïnvloeden. Het plaatst iedereen
voor nieuwe keuzes en het is normaal dat er vragen ontstaan zoals: “ Wat kan ik doen om
spanningen te voorkomen en wat te doen als spanningen toch oplopen”? Vaak helpt het om
er met iemand over te praten. De CJG medewerkers denken graag met u mee, ook al zie je
hen nu niet op school.
U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar ook rechtstreeks op 06
22489561 of g.heida@santepartners.nl (ma/di/woe)
Vriendelijke groet,
Geeke Heida

Wij wensen jullie alvast een fijn, zonnig en gezond weekend!
Team Montessori IKC De Groene Ring
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