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Agenda:
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december

Kerstdiner Noord en Zuid van 17:30 – 18:45 uur
Alle kinderen vrij (behalve peuters) : start kerstvakantie

Maandag 7 januari
Dinsdag 8 januari
Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Vrijdag 25 januari
Zaterdag 26 januari

Start school
Start Engelse les Wereldkinderen op Noord
Opening Montessori IKC de Groene Ring
Inloop middag van 13:00 tot 15:30 uur
Inloop ochtend van 09:00 tot 11:30 uur
Instuif van 11:00 tot 14:00 uur op Zuid

Nieuws van de directie
Nu bekend is dat Marike Ketelaars per 1 januari 2019 officieel directeur wordt van
Montessori IKC de Groene Ring en de fusie een feit is, kunnen we de officiële opening van
ons IKC gaan voorbereiden. Hiervoor staan al enkele activiteiten op de planning.
Op woensdag 23 januari 2019 zal met een feestelijke dag voor de kinderen en een
swingende afsluiting door de kinderen voor ouders ons IKC officieel geopend worden.
Om een krachtige, positieve impuls te geven aan ons IKC zijn er de rest van deze week
allerlei activiteiten: op donderdag 24 en vrijdag 25 januari zijn de inloop dagen voor
belangstellenden en nieuwe ouders. Op zaterdag 26 januari sluiten we de week af met een
Instuif op locatie Zuid. Verdere informatie over deze feestelijke week volgt zo snel mogelijk
na de kerstvakantie! Maar reserveer alvast bovenstaande data in de agenda en vooral… zeg
’t voort!

Film – website - promotie
Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een nieuwe website. Deze
hopen we met de opening te kunnen lanceren. Ook zijn we bezig met een
(kort) promotiefilmpje. Deze wordt in de week na de kerstvakantie
opgenomen. Hierin willen we in een paar minuten ons IKC voorstellen. Dit
filmpje zal ook op de nieuwe website komen. Om uw toestemming te
vragen voor de filmopnames ontvangt u nog een aparte digiduif van onze ICT coördinator
Daniëlle Evers waarop u kunt reageren indien u geen toestemming wilt geven dat uw kind
op de filmbeelden komt of vragen kunt stellen over deze opnames/nieuwe site.

KiVa - certificering
Sinds vorige week zijn we een gecertificeerde KiVa school! KiVa is een
preventief schoolbreed programma dat zich richt op het versterken van
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Kiva zet in op
positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen Kiva ligt de nadruk op de groep als geheel
en dus niet op specifieke individuen. Ons motto is dan ook : “Samen maken we er een fijne
school van!” https://www.kivaschool.nl/

Partnerschapteam – ouders & leerkrachten
‘Met en van elkaar leren’ is één van de vier pijlers van het partnerschapteam. In december
zijn oud-leerlingen van onze school presentaties komen geven in de bovenbouw over het
voortgezet onderwijs. Ook in januari zullen er nog presentaties gegeven worden door oudleerlingen. Heel leerzaam voor onze kinderen en leuk om oud-leerlingen nog eens te zien en
spreken.
Ook willen we iedereen hartelijk danken voor jullie bijdrage aan de voedselbank. De
kinderen hebben een (gast)les gehad en konden de afgelopen week houdbare etenswaren in
een krat op school verzamelen. De voedselbank heeft extra kratten moeten brengen om
alles mee te kunnen nemen!
De kerstkaartjes voor de (eenzame) ouderen zijn inmiddels
verstuurd. Op Omroep Gelderland kwam een mooi item
voorbij hoe blij mensen kunnen zijn met deze ‘simpele’
groet. Het filmpje is terug te zien op onze facebookpagina!

Kerst op beide locaties
Donderdag 20 december vieren we op beide locaties kerst als gezellig samen zijn. In alle
klassen is er een kerstdiner in elkaar gezet, waarbij ieder wat mee neemt. Het kerstdiner in
de klas begint om 17.30u tot 18.45u.
Tijdens het kerstdiner is er voor ouders ruimte om elkaar te ontmoeten in de speelzaal
onder genot van een hapje en drankje.
Na het kerstdiner kunnen de kinderen in de klas worden opgehaald en start voor de
kinderen van groep 1 t/m 8 de kerstvakantie: vrijdag zijn de kinderen vrij ivm een studiedag
van het team! De opvang/peuters gaan wel gewoon naar school.

Social Schools (DigiDuif)
Ons communicatie medium, Digiduif, stapt over op een nieuwe vorm. Hierin zullen we ook
de opvang groepen gaan toevoegen. Maandag 14 januari komt het nieuwe platform online.

Vlieland – groep 7/8 Noord
Dit schooljaar gaat groep 7 en 8 van Noord op kamp
naar Vlieland. De data zijn bekend: zij gaan van dinsdag
14 mei tot en met vrijdag 17 mei 2019. De uitnodiging
voor de informatie avond over Vlieland volgt in het
nieuwe jaar.

Scholenmarkt voortgezet onderwijs & Open Dag – Candea College
Op 16 januari 2019 is de scholenmarkt op het Candea
College op locatie Saturnus. Deze avond is bedoeld voor
ouders die willen kennismaken met diverse scholen voor
voortgezet onderwijs uit de regio. De avond begint om
19:30 uur, inloop vanaf 19:00/19:15 uur. U kunt zich
hiervoor opgeven (voor 4 januari) via deze link
https://www.quadraam.nl/actueel/33/scholenmarktenarnhem-en-omgeving
Op woensdag 30 januari 2019 is de open dag voor schooljaar 2019 – 2020 die speciaal voor
leerlingen is. Leerlingen uit groep 7 en 8 (ook broertjes en zusjes) zijn van harte welkom om
het Candea College te komen verkennen. Deze middag duurt van 16:00 tot 20:00 uur en is
op twee locaties: Eltensestraat 8 als je interesse uitgaat naar vmbo of voor de dakpanklas
mavo/havo en Saturnus 1 als je kiest voor havo of vwo.

Kinderpostzegelactie 2018
We hebben dit jaar een bedrag van 6.209,50 euro opgehaald. Ook
hebben we een zilveren certificaat ontvangen, omdat we als
school al tussen de 15 en 25 jaar meedoen met de
Kinderpostzegelactie. De kinderen die hebben meegedaan krijgen
allemaal een kleine attentie.

Vanuit stichting Mikado
Het Financieel Trefpunt Duiven Westervoort
Waarschijnlijk heb je de spandoeken al zien hangen in de gemeenten.
En dacht je wat is dat dan? Een Financieel Trefpunt? Jazeker! En helemaal voor jou. Alle
inwoners van de gemeente Duiven en Westervoort zijn welkom op dit inloopspreekuur. Je
kunt hier terecht met vragen op het gebied van administratie en financiën. Samen met
deskundige vrijwilligers ga je opzoek naar een antwoord op jouw vraag.
Tijdens het inloopspreekuur houden ook de Sociaal Raadslieden hun spreekuur. Deze
combinatie zorgt ervoor dat er snel verbindingen gemaakt kunnen worden en jij als inwoner
goed en snel geholpen kan worden.
Vivare
In zowel Duiven als Westervoort zitten ook de consulenten van Vivare. Zij zitten daar van
13.30-14.30 uur. Bij hen kun je terecht met al je vragen op het gebied van huren bij Vivare.
Heb je een vraag over jouw gehuurde woning of over financiële zaken? Loop binnen en stel
je vraag.
Adviseur Zorg en Dienstverlening
In Duiven zit daar voor de inwoners van de gemeente Duiven ook de Adviseur Zorg en
Dienstverlening. Zij kan o.a. ondersteunen bij vragen op het gebied van aanvragen
voedselbank, scheiding, dreiging uithuiszetting, gevoel van eenzaamheid, het zoeken naar
een zinvolle daginvulling.
Met de aanvulling van Vivare en de Adviseur Zorg en Dienstverlening biedt het Financieel
Trefpunt een nog vollediger aanbod om de inwoners van de gemeenten Duiven en
Westervoort van dienst te zijn.
Openingstijden
- In Duiven is het spreekuur op de woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Huis van
Droo.
- In Westervoort is dit op de donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Kulturhus.
Het inloopspreekuur is een gratis dienst.
Voor meer informatie kunt u bellen met het Dienstencentrum. Elke werkdag van 9.00-12.30
uur bereikbaar op telefoonnummer: 0316-282032 of via de email op:
dienstencentrum@mikado-welzijn.nl

Vanuit Het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur
Soms zien we kinderen in onze omgeving, die niet meedoen aan sport, muziek, dans of
kunst. Soms omdat ze dat niet willen, maar vaker omdat er thuis goed gekeken moet
worden waar geld aan uit gegeven kan worden. Buitenschoolse activiteiten staan dan vaak
niet bovenaan de lijst. Omdat wij het belangrijk vinden dat elk kind mee kan doen aan
buitenschoolse activiteiten is er het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur.
Het mee doen aan buitenschoolse activiteiten heeft de volgende positieve effecten voor een
kind:
- De leerprestaties worden beter,
- Hun zelfvertrouwen groeit,
- Ze maken nieuwe vrienden.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren de
contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.
Onze intermediair is de verbindende schakel die ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde
kansen krijgen door simpel en snel online een aanvraag bij ons in te dienen. Dit kan op onze
website: www.allekinderendoenmee.nl
Na goedkeuring van de aanvraag wordt de contributie of het lesgeld direct aan de club of
culturele instelling overgemaakt. Elk jaar dient er opnieuw een aanvraag gedaan te worden.
Zeg jij het voort?

Het team van Montessori IKC de Groene Ring wenst iedereen

www.montessori-groenering.nl
Twitter: @DeGroeneRing
Facebook: Montessorischool-De-Groene-Ring

