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Voor de agenda:  

Maand juni 

Maandag 6 juni   

Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 

10 juni  

Vrijdag 10 juni  

Dinsdag 14 juni  

Donderdag 23 juni  

Vrijdag 24 juni  

Dinsdag 28 juni  

Woensdag 29 juni 

 

Donderdag 30 juni 

Zaterdag 2 juli 

Maandag 4 juli  

Maandag 4 juli t/m 8 juli 

Dinsdag 5 juli   

Donderdag 7 juli  

Woensdag 13 juli  

Donderdag 14 juli  

Vrijdag 15 juli  

Maandag 18 juli  

Dinsdag 19 juli  

Woensdag 20 juli  

Vrijdag 22 juli  

Maandag 5 september  

Cito toetsen groep 3 t/m 7  

2e Pinksterdag – alle kinderen vrij 

Avondvierdaagse  

 

Onderbouw vrije vrijdag (groep 1-2 vrij)  

Activiteitenmiddag samenvoeging Noord en Zuid  

Montessori Audit  

Studiedag – alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij 

Grote Groene Ring Theater van 18.00 – 19.00 uur in de Stek 

Montessorifeest – Activiteitendag samenvoeging Noord en 

Zuid 

Verslag mee groep 1 t/m 7 

Roefeldag 2022 voor groep 5 t/m 8 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

Poezieweek  

Activiteitenmiddag samenvoeging Noord en Zuid 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

Wisseluurtje + Activiteitendag samenvoeging Noord en Zuid 

Slapen oudste kleuters  

Onderbouw vrije vrijdag (groep 1-2 vrij) 

Afscheid en Musical groep 8 Noord 

Afscheid en Musical groep 8 Zuid 

Verhuisdag Noord naar Zuid 

Alle kinderen om 12 uur zomervakantie   

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 
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Nieuws van de directie – uit ons IKC  

De laatste drukke weken voor de zomervakantie staan voor de deur. Weken die in het teken 

staan van nog hard werken (toetsen, oefenen voor de afscheidsmusical), afscheid nemen, 

vieren, verhuizen en afronden. Maar ook al met voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.  

Afgelopen week heeft juf Irene afscheid genomen van de Groene Ring. Ze heeft een fijne en 

mooie afscheidsdag gehad samen met haar klas, ouders en team.  

Juf Rosanne is weer begonnen in haar groep na haar zwangerschapsverlof.  

Via Social Schools heeft u gehoord dat onze Intern Begeleider, Natasja Ariëns, na de zomer 

een nieuwe uitdaging aan gaat. De vacature hiervoor staat open samen met IKC Remigius en 

we hopen snel een waardige opvolger te kunnen vinden. 

 

Samenvoeging locatie Noord en Zuid 

Achter de schermen wordt er al het hele jaar hard gewerkt aan de samenvoeging van locatie 

Noord en Zuid. Inmiddels zijn al veel spullen van Noord naar Zuid gebracht en wordt er op 

Zuid plaats gemaakt door heel veel op te ruimen.  

Komende maand staan er een aantal activiteiten gepland voor de samenvoeging. Alle 

kinderen komen dan samen op Zuid voor kennismaken met de school en elkaar. De data 

vindt u in de bovenstaande agenda. De precieze invulling voor beide locaties krijgt u via de 

leerkracht van uw kind. Houd er vast rekening mee dat de kinderen van Noord die dagen 

opgehaald moeten worden op locatie Zuid. 

Het jaarlijkse Montessorifeest staat 29 juni ook helemaal in het teken van het samenvoegen.  

Woensdag 20 juli staat de grote verhuizing op de planning. Vermoedelijk is hier veel hulp 

voor nodig, dus mocht u kunnen helpen, reserveer deze datum alvast. Meer informatie volgt 

later via social schools.  
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Groot Groene Ring Theater – 28 juni 

Een van de tradities van onze school die nu gelukkig weer kan, is het 

Groot Groene Ring Theater. Deze avond, waarbij de kinderen 

optreden voor hun ouders, is traditiegetrouw in april. Door alle 

maatregelen en onduidelijkheden hebben we deze verschoven naar 

dinsdag 28 juni van 18.00u tot 19.00u in de Stek. Zo hebben we 

voldoende voorbereidingstijd om samen een mooi optreden neer te 

zetten. We nodigen u alvast van harte uit om deze avond vast te 

zetten in de agenda.  

Montessori Audit 

Naast dat op elke basisschool de Onderwijsinspectie regelmatig langskomt, komt op een 

montessorischool ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) om de paar jaar op 

visitatie-bezoek. Een afvaardiging van de NMV komt dan op onze montessorischool kijken 

naar ons onderwijs. Voor ons een belangrijk meet-moment om te kijken waar we staan als 

montessorischool. Eind juni staat het bezoek van deze afvaardiging gepland. 

 

 

Cito-toetsen, einde schooljaar 
De komende maand staan in groep 3 t/m 7 de Cito-toetsen van het 

LeerlingVolgSysteem op het programma. In het verslag van 30 juni 

krijgt u weer een overzicht van de grafieken. De week erna zijn de 

oudergesprekken n.a.v. het verslag.  

Groep 7 krijgt aan het eind van dit schooljaar een voorlopig 

schooladvies. Ouders en kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging 

om dit samen met de leerkracht te bespreken. 

 

Avondvierdaagse 2022 

Komende week lopen we na 2 jaren weer mee met de Duivense Avondvierdaagse. Er is een 

grote groep enthousiaste ouders aan de slag gegaan met de organisatie hiervan! Op vrijdag 

10 juni sluiten we een hopelijk geslaagde en zonnige avondvierdaagse af met een feestje op 

het schoolplein voor alle kinderen en ouders die hebben meegelopen.  
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Schooljaar 2022 - 2023 
Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsformatie voor volgend schooljaar 22- 23. 

We hopen jullie hier gauw meer over te kunnen mededelen. Wel kunnen we alvast vertellen 

dat we komend jaar met 8 groepen starten op locatie Zuid: 2 onderbouwgroepen (1-2), 2x 

middenbouw (3-4), 2x boven(tussen)bouw (5-6) en 2x bovenbouw (7-8).  

De verdeling van de kinderen over de groepen willen we goed en weloverwogen doen, ook 

omdat de kinderen van Noord erbij komen. We kijken bij de groepsverdeling naar 

vriendjes/vriendinnetjes, maar ook naar een goede verdeling jongens/meisjes en onderwijs- 

en zorgbehoefte. Dit willen we zorgvuldig doen met de leerkrachten, Intern Begeleiders en 

MT. Op 13 juli, tijdens het wisseluurtje en kennismaking met de nieuwe groep, krijgen de 

kinderen een brief met hun nieuwe klasgenootjes mee naar huis.  

 

Vakantierooster schooljaar 2022- 2023  

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Voorjaar (incl. Carnaval) 18-02-2023 t/m 26-02-2023 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 07-04-2023 en 10-04-2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag ) 22-04-2023 t/m 

07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

2e Pinksterdag 29-05-2023 

Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023  

De studiedagen en roostervrije dagen voor de onderbouw volgen in het praktische 

informatieboekje dat elk gezin voor de zomervakantie via de mail krijgt.  
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Vanuit de Kinderopvang, Peuters en BSO  
We zijn er zeer trots op dat we al geruime tijd een 

fijne, vaste groep Pedagogisch Medewerkers op 

onze opvang hebben staan. Na de start van ons IKC, 

een aantal jaar geleden, zijn de eerst aangemelde 

baby’s gegroeid tot peuters en kleuters! De opvang 

is een vast onderdeel in ons IKC en geregeld komen 

kinderen en collega’s bij elkaar binnen lopen.  

De buitenruimte achter de school is prachtig 

opgeknapt, waardoor de kleintjes daar veilig kunnen spelen.  

De BSO groep groeit ook gestaag. De leidsters hebben via Social Schools gevraagd om goed 

te kijken naar de ruil/studiedagen en deze op tijd aan te vragen via het systeem van 

Zonnekinderen.  

 

Op naar de laatste periode!  

Fijn Pinksterweekend!  

 
Team Montessori IKC De Groene Ring  
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