
 

 
 

 

 

.. Agenda 
4 juni: Inschrijven portfoliogesprekken 

6 juni: Open Dag van 11.00-15.00 uur 

7 juni: Start Avondvierdaagse 

12 juni:  Praktijkexamen verkeer groep 7  
14 juni: Portfolio’s mee  

Montessori nieuws 
Afgelopen woensdag heeft Maica haar Montessori-bevoegdheid basisbekwaam 

behaald. Op naar het tweede jaar om vakbekwaam te worden. Gefeliciteerd 
Maica!   
Schoolfruit 
Woensdag 6 juni kunnen kinderen genieten van sinaasappel en komkommer.  

Verslagen  

Donderdag 14 juni gaan de verslagen mee met uw kind. Heeft u na het ambitiegesprek aangegeven 
dat u een gesprek wenst naar aanleiding van het verslag, dan vinden deze plaats in de week van 18 
juni. U kunt zich via het ouderportaal inschrijven voor de oudergesprekken vanaf maandag 4 juni.  

Nieuws van Montessori Kinderopvang 
Op dit moment zijn wij geopend op maandag, dinsdag en donderdag.  
Wij hebben op dit moment ook kinderen op de wachtlijst staan voor woensdag en vrijdag.  

Bij 3 aanmeldingen kunnen wij open gaan op deze dagen en daarom horen wij het graag wanneer u 
interesse heeft om op woensdag of vrijdag opvang af te nemen. In overleg kunnen we kijken wat 
voor u de mogelijkheden zijn. Neemt u gerust contact op met Jolanda 
(jolanda@montessorikinderopvang.nl), zij kan u dan meer informatie geven en vertellen hoeveel 

aanmeldingen er zijn voor de betreffende dag. Wij zijn u graag van dienst! 
 
Op dit moment is er een peuter ochtendgroep op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Bij 
voldoende aanmeldingen gaan wij ook op vrijdag ochtend een peutergroep draaien. Met veel plezier 
spelen de peuters, doen ze montessori werkjes en ontwikkelen ze zich zodat ze goed voorbereid 
naar de basisschool kunnen. Heeft u interesse in het afnemen van peuteropvang voor uw kind of wilt 
u uw kind vaker laten komen? Neemt u dan gerust contact op met Jolanda om de mogelijkheden te 

bespreken. 
Op dinsdag 15 mei heeft onze gezinscoach Astrid Moust inloopspreekuur gehouden op de locatie van 
de BSO (boven). De gezinscoach is een aanspreekpunt voor alle ouders en u kunt bij haar terecht 
voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. Heeft u een 
vraag of wilt u een situatie voorleggen of een probleem bespreken? Loop dan gerust eens 
binnen! Op dinsdag 21 augustus is zij weer aanwezig vanaf 8:30 

14.30 uur weer terug op school te zijn. 

Groep 8 dag 

Maandag 2 juli vindt de groep 8 dag plaats in Gemeenschapshuis De Pit in 
Overloon. Op deze middag zal het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden. Alle 
kinderen van groep 8 gaan een optreden verzorgen. Ook alle andere groepen gaan 
een bijdrage leveren aan het afscheid van onze schoolverlaters.  
Deze optredens worden in het bijzijn van alle kinderen van de school, de ouders, 
grootouders,  andere familieleden en bekenden van de kinderen opgevoerd.  Tijd: 

13.00 uur tot ongeveer 14.15 uur. 
Wij zijn op zoek naar ouders die kinderen willen vervoeren naar Gemeenschapshuis De Pit in 
Overloon.  
Vertrek vanaf 12.30 uur. Ouders die rijden zijn natuurlijk van harte welkom om de groep 8 dag bij te 
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wonen. 
Als u kunt rijden, dan kunt u dit melden bij de leerkracht(en) van uw kind. In het groepsbericht van 

volgende week zullen we hiervoor ook nog een keer een oproep plaatsen.  
Let op: 
Op maandag 2 juli worden alle kinderen (door ouders) om 14.30 uur opgehaald in Overloon. 

Instagram 
Wist u dat wij ook te vinden zijn op Instagram? Volgt u ons al?  

Zomerse temperaturen 
Met deze zomerse temperaturen nemen wij een aantal maatregelen om zo goed en gezond mogelijk 

te kunnen blijven functioneren. Daarbij valt te denken aan:  
 Voor de jongere kinderen: vooral aan het begin van de ochtend wordt er buiten gespeeld. 
 Voldoende drinken: we zorgen voor tapkannen met water om op deze manier kinderen te 

stimuleren om (extra) te drinken. 
 We blijven zo veel mogelijk in de schaduw als we buiten zijn.  
 Indien het extreem warm is, dan hebben de groepen op de eerste verdieping daar het 

meeste hinder van. Indien nodig zullen zij dan voor een alternatief kiezen. Te denken valt 

aan het werken in de teamkamer of buiten.  
 
 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


