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Agenda:
Donderdag 1 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Zaterdag 17 november
Maandag 19 november
Donderdag 22
november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november

19:30 – 20:30 VO (Voortgezet Onderwijs) info avond op Noord en Zuid
10:00 – 11:00 Peutergym op Zuid
19:00 – 20:30 Partnerschapsteam bijeenkomst Zuid
Studiedag team – groep 1 t/m 8 vrij
10:00 – 11:00 Peutergym op Zuid
Landelijke intocht Sinterklaas
Oudergesprekken
Oudergesprekken
OB vrij
10:00 – 11:00 Peutergym op Zuid
MR vergadering 19:30 – 20:30 uur op Zuid

Informatieavond Voortgezet Onderwijs (VO) – voor de
Bovenbouw
Op 1 november as. is er een informatieavond van 19:30 uur tot 20:30 uur
op locatie Noord en Zuid. Deze avond heeft als belangrijkste doel u te
informeren over het voortgezet onderwijs en de stappen hier naartoe.
De informatieavond is in eerste instantie bedoeld voor ouders met een
kind(eren) in groep 8, maar uiteraard zijn de ouders van de kinderen uit
groep 7 ook welkom om zich alvast te oriënteren.

Partnerschapsteam – voor ouders
Vorig schooljaar hebben we een wensen en verwachtingen avond gehouden met ouders onder
leiding van David Kranenborg van Actief Ouderschap. Van deze wensen en verwachtingen avond
heeft u destijds een verslag ontvangen. De partnerschapsteams van Noord en Zuid, bestaande uit
ouders en leerkrachten, zijn dit schooljaar samengevoegd en een tweetal keer bijeen geweest.
In die bijeenkomsten hebben de deelnemers van het partnerschapsteam nagedacht over de thema’s.
De volgende thema’s worden opgepakt en verder uitgewerkt door het partnerschapsteam:
communicatie, planmatig de kwaliteiten van ouders inzetten, samen leren en maatschappelijke
betrokkenheid. De komende periode zullen we u voor elk van deze thema’s informeren over de
plannen en de acties die hierop worden ingezet.

Project Mode
Afgelopen weken zijn we onder begeleiding van Djovrie Krus aan het werk gegaan met het project
‘MODE’. De kinderen, leerkrachten en ouders zijn heel enthousiast over dit project en de begeleiding
van Djovrie. Het mooie van dit project is dat het proces minstens zo belangrijk is als het product. De
kinderen werken samen en bedenken samen hoe ze een kledingstuk willen gaan ontwerpen. Mooi
om al die enthousiaste kinderen (en ouders!) in de school bezig te zien! Ook een extra woord van
dank voor alle ouders die meedachten aan het aanleveren van materialen!

Sinterklaas
Binnenkort komt de Sint ons weer bezoeken en breekt voor
de kinderen van ons IKC een spannende, gezellige en leuke
tijd aan. Alle kinderen mogen in deze periode 1x hun schoen
zetten op school. De peuters en kinderen van groep 1 t/m 4
krijgen op 5 december een cadeautje van de Sint. De
kinderen van groep 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise
en gedicht. Dit jaar krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8
voor het cadeautje in de surprise een envelop mee met 3,50
euro. Dit bedrag komt uit de ouderbijdrage. Ook krijgen ze
de mogelijkheid om een middag aan hun surprise op school
te knutselen met materiaal van school. Binnenkort krijgt u in
een aparte digiduif hier meer informatie over.

Kunstwerk! Het Musiater theatervoorstelling Sinterklaas
Vier het echte Sinterklaasfeest Pieten proberen tegenwoordig alles digitaal te doen. Ze raken steeds
meer bezeten van hun mobieltjes. Daarbij vergeten ze de kleine kinderen. Maar Sint en zangpiet
Pavarito willen niets liever dan het feest samen met de kinderen vieren. Bovendien is er ook nog
eens het jubileum van het Liemers Jeugdorkest. Natuurlijk gaat er eerst van alles fout met de
digipieten. Een heel herkenbare, grappige, originele Sinterklaasmusical met de Pieten, Sint en zijn
secretaresse, het Liemers Jeugdorkest en het Liemers Jeugdkoor.
Zondag 18 november 2018
Aanvang 13.00 uur en 15.00 uur
Prijs € 6,50
Jumbo Heemskerkzaal Het Musiater, Zevenaar

Mondelinge oudergesprekken
Op maandag 19 november en donderdag 22 november zijn de eerste mondelinge oudergesprekken.
U krijgt hiervoor binnenkort via Digiduif een uitnodiging. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het
up-to-date houden van uw gegevens in digiduif. Denk aan: nieuw 06 nummer, nieuw mailadres,
nieuw woonadres etc.

Vanuit de Opvang
Onze nieuwe pedagogisch medewerkers Amy, Yvon en Timo zijn al goed ingewerkt en voelen zich al
helemaal thuis op ons IKC. Deze week starten zij met de montessori opleiding. Onder leiding van
onze montessori coördinator Margriet Snitjer is er al veel werk verricht om in de lokalen van de
opvang een goede voorbereide montessori omgeving te realiseren. Komt u gerust een kijkje nemen
bij de BSO of het kinderdagverblijf.

Vriendelijke groeten,
Team Montessori IKC De Groene Ring

www.montessori-groenering.nl
Twitter: @DeGroeneRing

Facebook: Montessorischool-De-Groene-Ring

