Nieuwsbrief

Nr: 4
21 november 2018

Agenda:
Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Dinsdag 27 november
woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
24-12 t/m 04-01- 2019

Oudergesprekken
OB vrij
Peutergym op Zuid van 10 tot 11 uur
MR vergadering 19:30 – 20:30 uur op Zuid
Schoenzetten
Mode expositie Noord inloop 12:00 uur
Sinterklaas komt op bezoek
uurtje later beginnen 09:30 uur
Nieuwsbrief 5
Kerstdiner op school 17:30 uur tot 18:45 uur
Studiedag alle kinderen vrij
Kerstvakantie

Nieuws van de directie
We kijken terug op een zeer geslaagde stichtingsdag van SCO R’IJssel en Montessori IKC de
Groene Ring, waar we hebben kennis gemaakt met het bestuur en de leerkrachten van de
andere IKC’s. Na een mooie lezing van Claire Boonstra hebben we met elkaar goede
gesprekken gevoerd over ons onderwijs. Alle leerkrachten hebben een date met een andere
leerkracht van een andere school/IKC om bij elkaar te gaan kijken en van en met elkaar te
leren.

Sinterklaas
Beide locaties verwelkomen de Sint op 5 december. Ook de
peuters vieren het Sinterklaasfeest mee. Van peuters tot
middenbouw krijgen de kinderen een verrassing van de Sint. In
de bovenbouwgroepen zijn inmiddels lootjes getrokken en
hebben alle kinderen 3,50 euro gekregen om een cadeautje te
kopen voor in de surprise. Over de precieze invulling van de dag
en hulp oproep krijgt u een digiduif. Reminder: in verband met
pakjesavond op woensdag 5 december start de school op
donderdag 6 december om 09:30 uur. Leerkrachten zijn wel
gewoon aanwezig om 08:30 uur.

Kerst
Op beide locaties is er dit jaar weer ons traditionele kerstdiner op donderdag 20 december.
De kinderen maken zelf een lekker hapje voor het kerstbuffet. Hiervoor komt een intekenlijst
bij de klassen te hangen. De avond start om 17:30 uur en om 18:45 sluiten we af. In de
tussentijd bent u als ouder van harte welkom voor de kerstborrel in beide speellokalen.
Reminder: ivm met een studiedag voor de leerkrachten zijn alle kinderen op vrijdag 21
december vrij.

Evaluatie modeproject
Zuid heeft met een spetterende modeshow het modeproject
afgesloten en Noord zal dat met een mode expositie op
woensdag 28 november doen. De inloop is vanaf 12:00 uur en u
bent van harte welkom om naar alle bijzondere creaties te
komen kijken. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagd
project. Dank aan Djovrie Krus die dit met veel inzet en
enthousiasme heeft begeleid. In het nieuwe jaar gaan we van
start met het tweede project 3D.

Personeel
Juf Joyce heeft gisteren haar groep verrast met het nieuws dat ze zwanger is! Dit verklaart
ook waarom juf Joyce de afgelopen weken niet haar groep heeft kunnen begeleiden. Vanaf
volgende week zal juf Joyce een paar uurtjes op school buiten de groep komen werken. Juf
Daniëlle zal zoveel mogelijk in de groep aanwezig zijn.
De afgelopen periode hebben we regelmatig vervanging nodig gehad binnen ons IKC. We zijn
blij dat naast de inzet van onze eigen parttimers er nog steeds invalkrachten beschikbaar
waren. Ook bedanken we jullie als ouders voor jullie begrip en flexibiliteit.

Partnerschapteam
In de afgelopen periode heeft het partnerschapteam nagedacht over de thema’s
communicatie, kwaliteit van ouders inzetten, samen leren en maatschappelijke
betrokkenheid. Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief hebben we een communicatieplan
geschreven met als doel: voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen helder maken
welke communicatiestromen er allemaal zijn op school en inzicht bieden dat het ook wel
eens fout kan gaan. Bijgevoegd vindt u dit communicatieplan.

Schaatsen
Van 7 december t/m 6 januari staat de schaatsbaan weer in
Duiven.
Ook dit jaar gaan we weer met groep 3 t/m 8 schaatsen. De
precieze datum is nog niet bekend. Wegens groot succes
heeft ook dit jaar een fanatieke groep leerkrachten zich
weer ingeschreven als curlingteam en zullen zij meedoen
met de curling wedstrijden.
Informatie over de schaatsbaan en aanvragen abonnement:
www.ijsbaanduiven.nl

Vanuit de Opvang/BSO
Er is veel animo voor de BSO. Om de sfeer te proeven kunt u gebruik maken van de
strippenkaart. De afspraak hierover is dat dit op basis van beschikbare ruimte op de groep is.
Uiteraard kunnen we in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn. Kom gerust vragen!
Na schooltijd is het plein en de school alleen toegankelijk voor de kinderen van de BSO. In
verband met de veiligheid en verzekering is het niet de bedoeling dat andere kinderen op
het plein en in de school komen.

Peutergym
Aanstaande vrijdag 23 november is er nog een keertje peutergym in de speelzaal op locatie
Zuid. Deelname is gratis en voor iedereen. Dus ook als je (nog) niet ons IKC bezoekt.

Smashbal-Scholentoernooi 2018
Woensdag 12 december 2018 is het weer zo ver, het SmashbalScholentoernooi! Het Smashbal-Scholentoernooi vindt plaats in
Sportcentrum Triominos, zaal Spoorzone.
Het toernooi is voor de groepen 5 tot en met 8. Teams uit de
groepen 5/6 spelen tegen elkaar en de teams uit de groepen 7/8
spelen tegen elkaar. Elk heeft minimaal 2 spelers en maximaal 4
spelers. Elk team moet een begeleider hebben ( juf, meester, ouder
etc.)
De beste teams gaan door naar de finale en spelen op woensdag 19 december tegen de
beste teams van Westervoort.
Inschrijven kan tot en met maandag 3 december bij je meester of juf!

Engelse les
Kinderen uit groep 4 tot en met 8 kunnen binnenkort meedoen met de Engelse les. Deze
lessen worden verzorgd door Wereldkinderen Taalonderwijs. Voor de lessen wordt gebruik
gemaakt van de lesmethode Cambridge Global English, waarbij alle kinderen een eigen
werkboek krijgen. Aan de hand van het werkboek wordt onder meer gewerkt aan
luistervaardigheid en spreekvaardigheid, maar de lessen zijn vooral leuk omdat ze gericht
zijn op de belevingswereld van de kinderen.
De lessen worden direct na schooltijd, op school gegeven. Op het inschrijfformulier kunt u
uw voorkeursdag(en) aangeven. U kunt kiezen uit maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.
De kosten bedragen € 168,- per 12 lessen, inclusief werkboek.
Met het werkboek leren de kinderen wekelijks een beetje meer Engels. Let op: Hierdoor is
latere instroom niet meer mogelijk.
Inschrijven: Wilt u uw zoon/dochter inschrijven? Klik dan
https://wereldkinderentaalonderwijs.nl/inschrijven/ of stuurt u e-mailtje naar
info@wereldkinderentaalonderwijs.nl

Vriendelijke groeten,
Team Montessori IKC De Groene Ring
www.montessori-groenering.nl
Twitter: @DeGroeneRing

Facebook: Montessorischool-De-Groene-Ring

