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Voor de Agenda:  

vrijdag 16 oktober 
donderdag 29 oktober   
vrijdag 6 november  
woensdag 11 november 
zaterdag 14 november 
maandag 16 november 
ma 16 t/m vr 19 november 
vrijdag 27 november  
vrijdag 4 december  
donderdag 17 december  
vrijdag 18 december  

Start Herfstvakantie ( 19/10 t/m 23/10)  
Info- avond bovenbouw Voortgezet Onderwijs 
De Week van de Mediawijsheid 
Geen studiedag: wordt een gewone schooldag 
Sint komt aan in Nederland 
Bovenbouw (groep 5 t/m 8) lootjes trekken 
Oudergesprekken 
Onderbouw vrije vrijdag (groep 1-2) 
Sinterklaasfeest  
Kerstviering 
Start kerstvakantie om 12 uur voor alle kinderen 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC  
Door de persconferentie van afgelopen dinsdagavond zullen we de komende tijd nog 
zorgvuldiger moeten kijken naar wat wel kan en wat niet (meer) kan. In eerste instantie zijn 
de maatregelen aangekondigd voor de komende vier weken. De scholen sluiten is gelukkig 
niet aan de orde, tenzij er een corona uitbraak is. Dat vinden we fijn, want dan kan het 
onderwijs voor de kinderen doorgang vinden. Tegelijkertijd vinden we dit ook spannend! 
Want ook al houden we ons heel zorgvuldig aan alle maatregelen, het kan gebeuren dat 
ouders, kinderen en/of medewerkers corona krijgen. We staan in nauw contact met de GGD 
en mocht het nodig zijn dan wordt u uiteraard geïnformeerd. 
Ook voor ons geeft deze tijd onzekerheden en vragen waar we nu (nog) geen antwoord op 
kunnen geven. Denk aan de vorm van de oudergesprekken in november, maar ook zijn we 
met het team en de ouderraad aan het bedenken hoe we invulling kunnen geven aan een 
mooi Sinterklaas- en Kerstfeest voor de kinderen. We houden jullie op de hoogte!  
 
Wat betreft de oudergesprekken kunnen we al wel vast een oproep doen: we missen 
allemaal de korte contact momentjes, bijv. bij de deur. Buiten bij het hek is het vaak lastiger 
om elkaar te vinden. Daarom een dringende oproep: blijf niet te lang met vragen of zorgen 
rondlopen, maar stuur een mail naar de desbetreffende leerkracht. Indien nodig kijken we of 
het mogelijk is om een afspraak te maken om te bellen of via Teams.  
 

Traktatiebeleid 

Sinds het invoeren van verpakte traktaties zien we ook steeds meer grote 
traktaties met veel snoep en plastic speelgoed. Ook merken we dat 
broodtrommels en fruitbakjes vol blijven. We willen u daarom vragen hier 
rekening mee te houden. In het geval van grote traktaties met snoep en 
speelgoed zullen we deze aan het eind van de dag aan de kinderen mee naar 
huis geven.  
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Verkeersveiligheid rondom locatie Noord en Zuid 
Op beide locaties zien we met name rondom het ophalen van de kinderen gevaarlijke 
situaties ontstaan. Als ouder wacht u buiten het hek, op gepaste afstand van elkaar, maar 
we zien dat kinderen uit enthousiasme naar u toe rennen. Ook zien we veel auto’s voor het 
hek stoppen om te brengen of op te halen.  
Om te voorkomen dat kinderen zo de weg op schieten, mag u als ouder van een kind in 
groep 1 t/m 4 bij het ophalen verspreid op het schoolplein op uw kind wachten. Spreek met 
uw kind af waar u op het grote schoolplein gaat staan.  
We vragen u dringend om de Bergdravik (Zuid) en de Wilhelminastraat/Schoolstraat (beide 
kanten Noord) zoveel mogelijk auto-vrij te laten om zo ongelukken te voorkomen en het 
overige verkeer niet te hinderen. 
De regel dat kinderen van groep 5 t/m 8 zelf lopend of op de fiets naar school komen blijft 
van kracht, net als de regel dat één ouder brengt en haalt voor de overige groepen.  

 
 

Informatie- avond Voortgezet onderwijs (VO) – groep 8 

Op donderdag 29 oktober hadden we op beide locaties een  informatieavond voor ouders 
van groep 8 gepland. Vanwege de laatste ontwikkelingen en de aangescherpte maatregelen 
gaat deze avond fysiek niet door. Na de vakantie laten we u weten wat het alternatief wordt 
voor deze informatie avond. De kinderen uit groep 8 hebben de VO scholengids mee naar 
huis gekregen.  
Voor de kinderen uit groep 7 is er ook een overzicht van de VO open dagen meegegeven. 
Gezien de aangescherpte coronamaatregelen adviseren wij u om zelf de websites van de VO 
scholen goed in de gaten te houden. 

 

Schoolfotograaf  

Afgelopen week zijn er schoolfoto’s gemaakt door Image and More uit 
Zevenaar. De kinderen hebben een kaartje meegekregen met een persoonlijke 
code. Bewaar dit kaartje goed!  
De foto’s staan vanaf 4 november tot 31 januari online en zijn in de winkel of 
online  te bestellen bij Image and More.  
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Schoolontwikkeling - schoolkamp 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen welke speerpunten we onderwijsinhoudelijk komend 
schooljaar oppakken. In deze nieuwsbrief staat ons schoolkamp centraal.  

Al sinds de oprichting van onze school kennen wij de traditie dat onze bovenbouwers in 
groep 7 of 8 op schoolkamp gaan. Een prachtige excursie in de natuur, waar de kinderen met 
elkaar een onvergetelijke tijd beleven. 
We merken elke keer weer wat zo’n ervaring in positieve zin doet met het groepsproces in 
een bovenbouw, doordat je samen zoiets unieks beleeft.  

Dit maakt dat wij vanaf komend schooljaar(2021-2022) in het begin van het schooljaar 
op kamp zullen gaan. Zo starten we het schooljaar met een prachtige manier om elkaar 
beter te leren kennen en heeft het een positief effect op de groepsbinding.  
 
Doordat we ieder schooljaar met een nieuwe groep starten, gaan we vanaf komend 
schooljaar 2021-2022 dan ook ieder jaar op kamp met groep 7 en 8.  
Dit schooljaar gaan de kinderen uit groep 8 van beide locaties voor het laatst op kamp naar 
Vlieland. We nemen hiermee afscheid van een prachtige plek, waar we veel mooie 
herinneringen hebben gemaakt, maar zijn nu druk op zoek naar een mooie nieuwe locatie, 
om zo ieder jaar, in het begin van het schooljaar, op kamp te kunnen gaan.  
Uiteraard worden de ouders van de kinderen uit groep 8 nog verder geïnformeerd en zodra 
duidelijk is wat onze nieuwe locatie is hoort u dat van ons.  

 

Schoolontwikkeling – Groepsgeluk 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over Kiva, ons sociaal-
emotioneel programma om samen te komen tot een fijne groep. 
In de afgelopen en komende weken krijgt iedere groep (vanaf 
groep 3) of kleine groepjes één of meerdere lessen 
“Groepsgeluk”.  
Met GroepsGeluk – systemisch werken in de klas – maak je de 
dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, 
picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor 
krijgen zowel de groepsleider als de leerlingen inzicht in de 
processen die spelen in de groep. Wanneer je deze dynamiek 
zichtbaar maakt, heb je een effectieve tool in handen om een fijn 
pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kun je direct 
de balans herstellen. Zo blijft je groep gelukkig en in een 
gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. 
De lessen worden gegeven door juf Natasja (IB’er) juf Linda of juf 
Daniëlle (kindercoaches).  
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Uit de opvang – Zonnekinderen  

Esther Polman en Vera Welling vertegenwoordigen de ouders van de kinderen in de opvang 
(kinderopvang, peuters en BSO). Zij stellen zich aan jullie voor!  
 

Mijn naam is Esther Polman-Leonards. Mijn 2 zoons 
zitten op De Groene Ring Noord waarvan de jongste in 
de peuteropvang en de oudste nu in groep 3 zit. Wij zijn 
in het voorjaar terug geëmigreerd uit Engeland waar 
mijn man en ik 9 jaar gewoond hebben. Ik werk als 
International HR Business Partner bij een software 
bedrijf.  
Ik ben een groot voorstander van de Montessori aanpak 
en zie dit dagelijks terug in de ontwikkeling van mijn 
kinderen. Ik wil graag mijn kennis en ervaring 
aanwenden om de Groene Ring de beste plek voor onze 
kinderen te maken als onderdeel van de oudercommissie voor Zonnekinderen.   
 

Hallo, Ik ben Vera Welling, 45 jaar oud en samen met mijn partner Ruud 
hebben we 5 kinderen. De jongste, Lex en Eva, zitten sinds vorig jaar op de 
Groene ring en gaan 2 dagen per week naar de buitenschoolse opvang. 
Wij vinden het belangrijk om actief betrokken te zijn bij zowel de 
ontwikkelingen op school als de BSO en daarom heb ik mij aangemeld voor 
de oudercommissie. Ik kijk er naar uit om samen met Esther de belangen 
van alle ouders te behartigen. Voor diegene die mij nog niet kennen, zie 
bijgaande foto. Spreek me gerust aan als er zaken zijn die je besproken 
wilt hebben. 
Groet Vera       

 

Wij wensen Vera en Esther veel succes in hun rol als oudercommissie-lid!  
Heb je ideeën of onderwerpen die de aandacht behoeven spreek Esther of Vera aan of stuur 
een mailtje naar oczonnekinderen@montessori-groenering.nl 

 

Voor iedereen een fijne, ontspannen en gezonde herfstvakantie!  
Team Montessori IKC De Groene Ring                                                                                               
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