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Voor de Agenda:  

Maandag 6 september 
Maandag 20 september 
Dinsdag 21 september   
Donderdag 23 september  
Maandag 27 september 
 
 
Maandag 27/9  t/m 
woensdag 29/9 
Woensdag 29/9 t/m 
vrijdag 1/10  
 
Woensdag 29 september 
Dinsdag 5 oktober  
Woensdag 6 oktober  
Woensdag 20 oktober  

Eerste schooldag voor alle kinderen 
Startgesprekken 
Prinsjesdag 
Startgesprekken 
Studiedag : alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij (behalve groep 7/8 
Noord) 
 
Kamp groep 7/8 Noord  
 
Kamp groep 7/8 Zuid 
 
 
Kinderpostzegels 
Dag van de Leraar 
Start van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 
Studiedag : alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij  
 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC 
 
We hopen dat jullie genoten hebben van een fijne vakantie en verwelkomen jullie allemaal 
graag weer, gezond en wel, aanstaande maandag 6 september. De afgelopen week zijn alle 
medewerkers druk bezig geweest om de lokalen en de algemene ruimtes klaar te maken 
voor het nieuwe schooljaar. Alle schriften zijn weer voorzien van namen en alle boeken en 
materialen liggen weer klaar.  
 
Donderdag hebben we als team het plan voor komend jaar gepresenteerd in onze 
startvergadering. Op afstand van elkaar, maar wel weer mét elkaar en niet meer via Teams. 
Eindelijk konden we de buik van juf Rosanne (groep 7/8 locatie Noord) bewonderen. 
Rosanne en Danny verwachten hun kindje in januari 2022. Op 14 augustus hebben Anne-
Marie en haar man Martijn een zoon gekregen. Hij heet Luuk en grote zus Karlijn is 
supertrots op haar broertje.  
 
Op de opvang en bij de peuters zijn de groepen gewoon doorgegaan in de vakantie met oa 3 
nieuwe medewerkers; Maureen, Shirley en Debbie én… heel veel nieuwe kinderen!  
Ook in veel klassen zullen komende weken nieuwe kinderen starten.  
Wij wensen alle nieuwe kinderen, hun ouders/verzorgers en de nieuwe collega’s een heel 
warm welkom bij ons Montessori IKC en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen!  
 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank


Nieuwsbrief  
Nr 1:  –  3 september 2021 

www.montessori-groenering.nl 
 Montessori IKC de Groene Ring 

 
Afspraken Noord en Zuid mbt de Corona-maatregelen 
De komende weken zullen we de afspraken die we al voor beide locaties hadden voor de 
zomervakantie door laten lopen. Naast de basisregels, betekent dat: 
- de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zoveel mogelijk alleen naar school komen  
- de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/ 4) en de peuters door één ouder naar school of 
opvang worden gebracht.  
- Op locatie Noord zullen de leerkrachten de kinderen bij de deur opvangen.  
- Op locatie Zuid mogen de kinderen weer buitenom naar hun klas lopen.  
Op beide locaties mag u met uw kind meelopen naar de (buiten)deur. Ook mag u bij het 
ophalen op het schoolplein op uw kind wachten.  
- Voor volwassenen geldt dat zij zich houden aan de 1,5 meter-afstandsmaatregel. Kinderen 
hoeven dit onderling niet te doen.  
We hopen dat we jullie als ouders ook snel weer mogen verwelkomen binnen in de school.  

 
 

Startgesprekken – kennismaken met elkaar. 
In de week van 20 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Het startgesprek is 
bedoeld om een goede start met elkaar te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van 
een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus 
om een individuele start met elke ouder. We gaan hierbij uit van drie kernwaarden: 
- Gelijkwaardigheid 
- Samen verantwoordelijk 
- Verantwoordelijk voor elkaar 
Gelijkwaardigheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat ook over de vormgeving 
van het gesprek. Niet de school bepaalt hoe het gesprek eruitziet, maar de leerkracht en de 
ouders zijn hiervoor sámen verantwoordelijk. De inhoud wordt afgestemd op de individuele 
behoefte van het kind of van de ouders en kan er in elke situatie anders uitzien. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat de ene ouder het fijn vindt om het gesprek met zijn kind samen te  
voeren en een andere ouder ervoor kiest om dit eerste gesprek alleen met de leerkracht te 
doen. Het gaat erom wat u als ouder belangrijk vindt dat de leerkracht weet en hoort over 
uw kind, zodat verwachtingen over en weer besproken kunnen worden en uw kind een fijne 
start kan maken. 
 
In de week van 20 september zijn de gesprekken. U ontvangt volgende week hiervoor een 
uitnodiging om in te tekenen via Social Schools. Tijdens de gesprekken kunnen we de 1,5 
meter afstand in de klas aanhouden, dus u bent van harte welkom op school. Wilt u liever 
via Teams afspreken, geef dit dan even aan via de mail aan de leerkracht.  
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Vakanties, extra vrije onderbouwdagen en studiedagen schooljaar 21-22 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede Vrijdag/Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022 

2e pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli t/m 4 september 2022 

 
Vrijdag 24 december en vrijdag 22 juli zijn alle kinderen vanaf 12 uur vrij! 

  

Onderbouw (groep 1/2) géén les op vrijdag: 
24 september, 26 november, 28 januari, 25 maart, 10 juni, 15 juli 
 

Studiedagen (groep 1 t/m 8 vrij) 
27 september, 20 oktober, 17 november, 18 februari, 24 juni 

 

Verlofaanvraag  
Er bestaan nogal wat misverstanden over het verzuim van school en het geven van verlof. De 

school moet de regels toepassen zoals die in de wet zijn vastgelegd. In bijzondere gevallen 

kan de directeur van de school verlof geven. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld huwelijk, 

jubileum of sterfgeval in de naaste familie en godsdienstplichten. Vakantie buiten de 

schoolvakanties, een lang weekeinde weg, een dagje eerder met vakantie, een gewonnen 

reisje, tentoonstellingen bezoeken, worden niet als bijzondere gevallen gerekend. Hiervoor 

wordt in principe geen verlof verleend. 

Als u toch redenen heeft om buiten de schoolvakanties extra verlof aan te vragen, dan moet 

u een schriftelijk verzoek opstellen aan de directeur van de school, eventueel voorzien van 

een verklaring van uw werkgever of huisarts. De directeur zal uw verzoek in overweging 

nemen en u schriftelijk antwoord geven. Voor dit extra verlof is namelijk de medewerking 

van de leerplichtambtenaar van de gemeente Duiven noodzakelijk. 

In de eerste twee weken ná de zomervakantie kan geen extra verlof worden toegekend. Dit 

is wettelijk vastgelegd. 

Wilt u verlof aanvragen? Vraag dan bij de directeur of de leerkracht een verlofbrief. Deze 

kunt u invullen en inleveren op school, zodat de directeur uw verlofaanvraag kan 

beoordelen. 
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Informatie-boekje 
Naast de nieuwsbrief ontvangt u ook het informatieboekje van 2021-2022. Ook zal deze als 
naslag op de website komen.  
In het informatieboekje vindt u de belangrijke data van komend jaar en praktische 
informatie over het schooljaar. 

 

Uit de opvang – Zonnekinderen 

Debbie, Shirley en Maureen zijn in de vakantie gestart als pedagogisch medewerkers en 

beginnen al aardig hun draai te vinden in ons team. We zijn blij dat zij ons team komen 

versterken, want op dit moment hebben we 8 baby’s en 23 peuters. Bovendien start 

aanstaande maandag 6 september ook de BSO weer. Wilt u uw kind opgeven voor de 

voorschoolse opvang of de naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met 

relatiebeheer van Zonnekinderen 0316 – 340079.  

 

 

 

Team Montessori IKC De Groene Ring                                                                                               

about:blank
about:blank
about:blank

