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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de praktische informatie voor schooljaar 2018-2019.
Deze bevat in het kort praktische informatie zoals schooltijden,
data, etc.
Aan begin van het nieuwe schooljaar zal er een uitgebreide IKC gids
komen met alle afspraken, e.d. Wilt u deze toch al terug lezen, dan
kunt u deze vinden op onze website in het informatieboekje van
2017-2018
Met eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht!
Met vriendelijke groet,
Het team van Montessori IKC De Groene Ring

Contact gegevens:
Locatie Zuid:
Bergdravik 2
6922 HM Duiven
(0316) 266611

Locatie Noord:
Schoolstraat 14
6921 ZP Duiven
(0316) 265116

Website:
www.montessorigroenering.nl
Email:
info@montessorigroenering.nl

Op de website van school vindt u informatie, nieuwtjes en foto’s.
De foto’s kunt u bekijken met een wachtwoord, via de leerkrachten
te verkrijgen. Ook vindt u een link naar ons Facebook- en Twitter
account. De foto’s kunt u bekijken met een wachtwoord (via de
leerkrachten).
De nieuwsbrief en groepsinformatie ontvangt u via Digiduif. Nieuwe
ouders ontvangen een code van. www.digiduif.nl
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Directie:
Marike Ketelaars
(waarnemend directeur)
Dick Huntink
(interim directeurbestuurder)

Locatie leider Zuid:
Han van Eerten
Leerkrachten:
Sabine Bruijsten
Wendy Driessen
Han van Eerten
Manon van Egdom
Daniëlle Evers
Karin te Kaat
Irene Klein Ikkink
Mendy Kogelman
Linda Krechting
Marscha de Leer
Jeannette de Reus
Thea Roos
Margriet Snitjer
Kim van Verseveld
Joyce van der Werf
Rosanne Wesselink
Esther Wolkenfelt
Theo Yedema
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Intern Begeleiders:
Karin Timmen
Marianne Versteeg
Innovatie-ICT-/PR-/Media Coördinator:
Daniëlle Evers
Pedagogisch medewerkers:
Marga van Viegen
Sandra Schütten
Marloes de Jongh
Claudia Hilton
Conciërge:
Hans Schimmel (zuid)
Geert Venselaar (noord)
Administratie en onderwijsassistente:
Marjoleine Snaas
Emailadres medewerkers:
(voorletter+achternaam)@montessorigroenering.nl.
In het geval van een tussenvoegsel
alleen de eerste letter hiervan
gebruiken, bijv. Marscha de Leer
wordt: mdleer@montessorigroenering.nl

Groepsindeling:
Locatie Zuid
Opvang 0-4 jarigen:
Claudia Hilton en Sandra Schütten
Marga van Viegen en Sandra Schütten
Onderbouw (groep 1/2)
Irene Klein Ikkink en Jeannette de Reus
Middenbouw (groep 3/ 4 )
Karin te Kaat en Margriet Snitjer
Bovenbouw (groep 5/6 en 6/7/8 )
Linda Krechting en Mendy Kogelman
Han van Eerten en Kim van Verseveld (do)
Theo Yedema
Locatie Noord:
Opvang 2 t/m 4 jarigen:
Claudia Hilton en Marloes de Jongh
Onderbouw (groep 1/2)
Thea Roos en Manon van Egdom
Middenbouw (groep 3/4 )
Daniëlle Evers en Joyce van der Werf
Bovenbouw (groep 5/6 en 6/7/8)
Marscha de Leer en Sabine Bruijsten
Esther Wolkenfelt en Wendy Driessen
Rosanne Wesselink en Kim van Verseveld (vrijd)
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Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Ma/di/do
Woe
Vrijdag

inloop van 8.15u tot 8.30u
8.30 – 14.45
8.30 – 12.15
8.30 – 12.00 (ob en mb), 8.30 – 14.45u (bb)

Wat brengen de kinderen mee:
iedereen eerste schooldag:

klein plantje in een pot

Onderbouw:
Midden- t/m bovenbouw:

gymschoenen
23 rings multomap en etui

Gym
Onderbouw
De onderbouwgroepen gymmen in de
speelzaal.
Groep 3 t/m 8
Zij gymmen in “Triominos” (zuid) en “Huis
van Droo” (noord).
Het gymrooster wordt via de groepsinformatie van Digiduif
doorgegeven.
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Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Studiedag:
2e paasdag;
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e pinksterdag:
Studiedag
Zomervakantie:

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
19 april 2019 (goede vrijdag)
22 april 2019
23 april t/m 3 mei 2019
30 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
24 juni 2019
5 juli t/m 16 augustus 2019

Onderbouw (groep 1/2) géén les op vrijdag :
31 augustus, 23 november, 21 december, 5 april, 7 juni, 28 juni
Vrijdag 21 december is groep 5 t/m 8 vanaf 12 uur vrij.
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 12 uur vrij!

Verslagen en gesprekken:
Startgesprekken: (ouders geven informatie)
27 augustus en 30 augustus
Schriftelijk verslag/oudergesprekken:
Mondeling verslag groep 1 t/m 8:
Adviesgesprekken groep 8 ouders & kind:
Verslag mee groep 1 t/m 8:
Gesprekken groep 1 t/m 7:
Verslag mee groep 1 t/m 7:
Gesprekken groep 1 t/m 7:

19 en 22 november
28 januari
22 februari
25 en 28 februari
14 juni
17 en 20 juni

Via Digiduif ontvangt u de uitnodiging voor de gesprekken.
Daarnaast kunt u de leerkracht tussendoor spreken: graag vooraf
een afspraak maken.
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Oudercommissie
Ze ondersteunt het team bij de organisatie van de vele extra
activiteiten.
contact locatie zuid:
Petra Maessen
petramoniek@gmail.com
Karin Timmen (leerkracht)

contact locatie Noord:
Gwen Kemperman
ambergwen77@gmail.com
Esther Wolkenfelt (leerkracht)

De MR behartigt de inspraak van ouders en personeel in alle
aangelegenheden van de school.
Namens de ouders:
Martine Willems (voorzitter)
Souad Ben-Kaddour
Gwen Kemperman

Namens het team:
Linda Krechting
Karin te Kaat
Wendy Driessen

Contactadres: mrgroenering@montessori-groenering.nl
De MR vergadert elke derde maandag van de maand over zowel
lopende zaken (beleidsplannen, besteding van gelden e.d.) als over
thema's die men belangrijk vindt (b.v. sfeer op school,
mogelijkheden voor kinderen met leerproblemen etc. etc.). De
vergaderingen zijn openbaar dus is iedereen welkom, de data staan
op de website en in de Digiduif kalender.
Van 19.30 tot 20.00 uur kunt u meepraten. Vanaf 20.00 uur bent u
welkom als toehoorder. Tevens is het altijd mogelijk om een MRouder aan te schieten of te mailen om bepaalde zaken te
bespreken. Tenslotte vertegenwoordigen de MR-ouders ook u!
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Pauze en overblijven
Contactpersoon
Marjoleine Snaas
(0316) 282786 privé
msnaas@montessori-groenering.nl
In de ochtend is er een korte pauze voor
fruit eten en drinken. Dit nemen de
kinderen zelf mee. Tussen de middag eten de kinderen met de
leerkracht in hun eigen lokaal. Hiervoor of hierna spelen de
kinderen onder toezicht van een leerkracht en helpende ouders
buiten. Bij slecht weer spelen zij binnen.

Schoolbibliotheek
Op beide locaties beschikt de school over een eigen
schoolbibliotheek. Ouders die hieraan mee willen werken worden
hiervoor opgeleid. Op locatie Zuid wordt de bieb beheerd door
Norma Meeuwissen: doc@montessori-groenering.nl
Wilt u helpen in de schoolbieb Noord dan
kunt u contact opnemen met Thea Roos.
troos@montessori-groenering.nl
Meer informatie over de schoolbibliotheek
vindt u op de website onder het kopje: wie
zijn wij/ schoolbibliotheek.
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Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Duiven
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een
samenwerkingsverband van organisaties gericht op ondersteuning
bij opgroeien en opvoeden. Het CJG wil op een laagdrempelige
manier beschikbaar zijn voor kinderen, jongeren, ouders en
beroepskrachten.
Iedere twee weken is Geeke Heida (maatschappelijk werker)
aanwezig op dinsdag van 14.30-15.15 uur. Geeke staat open voor
contact met alle kinderen en ouders en is tevens vraagbaak voor de
leerkrachten en intern begeleiders. U kunt Geeke aanspreken of
mailen (gheida@stmr.nl) of bij de leerkracht aangeven dat u een
gesprek wilt. Haar telefoonnummer is 06-22489561

Schoolmelk
De school heeft met Campina een overeenkomst m.b.t. de
schoolmelk. Deze biedt de kinderen de mogelijkheid om op school
gekoelde melk te drinken. Aanmelden voor schoolmelk gaat via de
website van Campina, www.campinaopschool.nl

Vlieland
Ieder jaar gaan we naar Vlieland. Afwisselend
zijn het de groepen 7 en 8 van locatie noord of
zuid. Alle kinderen maken op deze manier deze
unieke ervaring mee, terwijl de kosten niet te
hoog oplopen. De ouders betalen € 110,- voor
deze meerdaagse excursie naar dit fantastische Waddeneiland. Dit
schooljaar zijn de groepen 7 en 8 van de locatie noord aan de beurt!
Zodra de data bekend zijn, wordt deze verspreid via Digiduif.
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Voorstellingen
Regelmatig houden wij een ‘Groene Ring Theater’
voor en door de kinderen. Hier treden individuele of
groepjes kinderen voor elkaar op.
Op 4 april is de ‘Grote Groene Ring
Theater’ –avond. Tijdens deze
avonden treden de kinderen op voor
hun ouders/verzorgers. De precieze
invulling van deze avond volgt nog.

Voor de agenda:
Groot Groene Ring
Theater: 4 april

Woensdag 3 juli nemen de kinderen van groep 8 Zuid afscheid.
Donderdag 4 juli nemen de kinderen van groep 8 Noord afscheid.
Overdag treden zij op voor de kinderen, ‘s avonds voor de ouders.

Vragen, opmerkingen, klachten of pesten
De directie is aanspreekbaar voor alle organisatorische en
inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of klachten. U kunt de
directeur dagelijks bereiken of een telefoonnummer achterlaten.
Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Onrechtmatig handelen:
Hiervoor kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon: Karin Timmen.
Zij kan u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Mw. C.
Hulst 06-45434266 of via emailadres
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
Ouders van kinderen op de baby-peuteropvang en ouders van de
basisschool kunnen zich rechtstreeks richten tot de Landelijke
Geschillencommissie 070-3105310.
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Ziekmelding, verlof en verzuim
Binnen de gemeente Duiven geldt voor alle kinderen dezelfde
regeling m.b.t. het verzuim en het verlenen van verlof. Een verlof
aanvraag kunt u indienen bij de directie. Verlof moet altijd
vroegtijdig worden aangevraagd bij de directeur. U krijgt dan een
formulier waarop u de data en de reden van het verlof omschrijft.
Aanvragen voor louter extra vakantiedagen mogen niet
gehonoreerd worden.
Verhindering van deelname aan de geplande school- of
groepsactiviteiten op grond van geloofsovertuiging geeft u vooraf
door aan de directie.
Verzuim wegens ziekte of ongeval
Indien uw kind ziek is of een ongeval heeft gehad, dient u de school
direct te informeren. Indien mogelijk voordat de school begint. Is
uw kind om 9.00 uur niet afgemeld, dan nemen wij contact met u
op. Voor onderwijs tijdens langdurige ziekte kunt u contact
opnemen met de intern begeleider: Karin Timmen.
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Alvast voor de agenda
5 december: sinterklaas feest
20 december: kerstviering
1 maart: carnaval!
12 april: Koningspelen
16/17 april: Eindtoets groep 8
19 juni: Montessorifeest
27 juni: slapen oudste kleuters
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