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Voor de Agenda:  

vrijdag 27 november  
vrijdag 4 december  
donderdag 17 december  
vrijdag 18 december  
maandag 4 januari 2021 
de hele maand januari 

Onderbouw vrije vrijdag (groep 1-2) 
Sinterklaasfeest  
Kerstviering 
Start kerstvakantie om 12 uur voor alle kinderen 
Weer naar school 
Kunstweken 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC  
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch een woord van dank aan alle ouders voor jullie 
medewerking in deze coronatijd! Maar ook voor het vertrouwen en het open contact dat we 
hebben. We moeten het samen doen!  
Ondanks dat het op afstand was, zijn afgelopen week de oudergesprekken via Teams op een 
prettige manier ervaren door de leerkrachten.  
 
In de meeste groepen draaien stagiaires van de lerarenopleiding Pabo mee. Er is met name 
in deze tijd een grote vraag naar stageplekken en we zijn blij dat wij deze studenten een 
stage-ervaring kunnen geven. Stagiaires houden zich aan de maatregelen die voor 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel gelden.  
We wensen hen allemaal een fijne stage-tijd op ons Montessori IKC.  
 

Sinterklaas en Kerstviering 
Zoals jullie al vast gehoord hebben, werkt ook Sinterklaas dit jaar vanuit huis. 
Gelukkig heeft hij aangegeven dat hij de Groene Ring vrijdag 4 december op 
gepaste wijze kan komen bezoeken. Hij zal dan ook niet, zoals andere jaren, 
ingehaald worden op het schoolplein.  
Groep 1 t/m 4 volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal.  
Groep 5 (Noord) t/m 8 hebben afgelopen week lootjes getrokken.  
 
Donderdag 17 december is de Kerstviering. 
We zijn momenteel met de Kerstcommissie aan het kijken hoe we invulling gaan geven aan 
deze viering en zullen u informeren zodra dit duidelijk is.  
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Voor de bovenbouw - Voortgezet onderwijs 

Om leerlingen en hun ouders/verzorgers toch goed te kunnen helpen bij hun keuze voor een 
middelbare school, ontwikkelen de middelbare scholen in Arnhem en omgeving een 
gezamenlijke website www.kiesjenieuweschool.nl  
Vanaf 1 december presenteren alle scholen die in de schoolkeuzegids staan zich hier met 
onder andere filmpjes. Er komt ook een zoekmodule op de website: ouders en leerlingen 
kunnen hiermee op basis van het schooladvies van het kind zien welke scholen in de regio 
passend zijn. Op deze website vindt u per 1 december ook de actuele data van alle online 
voorlichtingsbijeenkomsten. Tot die tijd verwijzen wij u graag naar de individuele websites 
van de scholen voor de meest actuele info over de voorlichtingsactiviteiten.  
  
Online open dagen in januari en februari 
Op dringend advies van de VO-raad bereiden de VO 
scholen zich voor op online open dagen in januari 
en februari. Zo kunnen ouders en leerlingen straks - 
weliswaar op afstand - toch sfeer proeven en 
informatie opvragen bij middelbare scholen. 
Uitzondering hierop zijn de kleinschalige 
praktijkscholen: fysieke open dagen zijn hier ook 
niet mogelijk, maar vanwege hun specifieke 
karakter zijn individuele rondleidingen met ouders 
op afspraak op de praktijkscholen wel toegestaan 
(uiteraard zo lang de landelijke corona-richtlijnen dit toelaten). 
  
Online informatiebijeenkomsten  
Sommige middelbare scholen organiseren naast de online open dag ook online 
informatiebijeenkomsten voor ouders. Het gaat dan vooral om scholen die een specifiek 
onderwijsaanbod hebben waarvan we uit ervaring weten dat daar veel vragen over zijn 
(denk bijvoorbeeld aan Opus of Agora).   
  
Fysieke mini-lessen en meeloopdagen  
Daarnaast kunnen middelbare scholen wel fysieke, kleinschalige activiteiten organiseren 
voor uitsluitend leerlingen van groep 8, zoals mini-lessen en meeloopdagen. In januari 
bekijken we of onze 8ste groepers minilessen gaan volgen, als de landelijke corona-richtlijnen 
dat (weer) toelaten.                                                                                                           
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School-IKC ontwikkeling – doorgaande montessori lijn- montessori onderwijs 

In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebt u gelezen welke speerpunten we 
onderwijsinhoudelijk komend schooljaar oppakken. In deze nieuwsbrief staat ons 
montessori onderwijs en de doorgaande ontwikkelingslijn met de opvang centraal. Samen 
met het team zijn we begonnen aan de voorbereiding voor de montessori audit van mei/juni 
2021. Onze montessori coördinator, Margriet Snitjer begeleidt het team en bereidt deze 
audit samen met het team voor. De audits worden uitgevoerd door de Nederlandse 
Montessori Vereniging en zijn een kwaliteitsmiddel dat kan leiden tot de NMV erkenning. 
Wij hebben al 30 jaar een montessori erkenning en willen die uiteraard weer voor 5 jaar 
behouden. Op https://www.montessorikwaliteit.com/ kunt u lezen wat de audit inhoudt en 
hoe zo’n audit dag verloopt.  

            

Uit de opvang – Zonnekinderen  

Ook een aantal van onze pedagogisch medewerkers 
hebben vorig jaar de montessori opleiding montessori kindercentrum gevolgd. Amy Waller 
Diemont zal volgende week haar montessori examen vakbekwaam montessori kindcentrum 
afleggen. Daarmee hebben we binnen ons IKC en kinderopvang de montessori kwaliteit 
hoog in het vaandel staan. De doorgaande montessorilijn wordt ook letterlijk gewaarborgd, 
doordat de peutergroep en onderbouw naast elkaar liggen. Op deze manier leren kinderen 
elkaar goed kennen en is er een soepele overgang van peuters naar kleuters.  

 
Team Montessori IKC De Groene Ring                                                                                               
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