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Bijlage
Geen
Pauzetijden
Er is een verandering van de werkdag voor de kinderen. We gaan dit de komende tijd uitproberen en daarna evalueren.
De kinderen werken van 8.30 uur tot 11.30 uur in de groep. Dit levert meer rust en werktijd
op voor de kinderen.
Ze mogen zelf kiezen wanneer ze eten voor de kleine pauze (eten = zelf weten).
De kleine pauze buiten spelen voor de middenbouw en bovenbouw, schuift hierdoor op naar
11.30 uur. Kinderen spelen dan buiten van 11.30 uur tot 12.15 uur. De onderbouw heeft andere tijden voor het buitenspelen. De ouders hebben hierover aparte informatie ontvangen
via de mail.
Waarom deze veranderingen? Een van de kenmerken van een echte montessorischool, is
de periode van 3 uur in de ochtend, waarin kinderen zonder enige onderbreking aan het
werk kunnen zijn. Dit gaan we in de midden- en bovenbouw invoeren, in de onderbouw werken we hier naar toe door nu een werkperiode van 2 uur beschikbaar te maken. Het gezamenlijke fruit eten laten we los, omdat dit kinderen hindert in hun ‘werk-curve’. Kinderen worden gestoord in hun concentratie als ze gezamenlijk moeten eten. Fruitpauze is individueel,
wanneer een kind daar behoefte aan heeft.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter O en OO.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de O en OO.
Gezocht ouders om te rijden
De onderbouw gaat op boerderijbezoek. We zoeken ouders die kunnen rijden.
We vertrekken vanaf school om 9 uur en we zijn rond 12 uur weer terug. Wilt u (indien nodig)
zorgen voor een stoelverhoger voor uw kind(eren)?
Op dinsdag 2 april gaat de groep van Marieke.
Op woensdag 3 april gaat de groep van Marina.
Intekenlijsten hangen op de deuren van de onderbouw.

Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.

1

Anne Frank Montessorischool
Forsythiastraat 1
6982 BA Doesburg

0313-476407
info@montessorischooldoesburg.nl
www.montessorischooldoesburg.nl

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

Projectweken kunst
We zijn gisteren gestart met de jaarlijkse projectweken. Dit jaar is het thema kunst.
Bezoek museum
Op dinsdag 26 maart gaan alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw een bezoek
brengen aan het Kröller Müller museum op de Hoge Veluwe in Otterlo. We gaan met bussen
naar het museum.
Met de kinderen wordt het bezoek op school voorbereid door middel van lessen en gesprekken over het museum.
De bovenbouw en de groepen van Dieuwertje en Ruth gaan onder schooltijd en zijn gewoon
om 14.30 uur terug.
De middenbouwgroepen van Nick en Martijn/Annemieke zullen pas rond 15.15 uur terug zijn
op school. De planning van de bussen laat niet toe om eerder terug te zijn. Wanneer dit voor
u een probleem is, moet u even overleggen met Nick, Martijn of Annemieke.
De kinderen moeten voor die dag eten en drinken meenemen voor twee pauzes, net zoals
een normale schooldag. Snoep e.d. is niet toegestaan.
Inloopavond project kunst
Op donderdag 28 maart sluiten we de projectweken af met een inloopavond. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om het eindresultaat te komen bekijken tussen 18.30 uur en
19.30 uur.
Gezocht
De middenbouw is op zoek naar een aantal dingen die hieronder vermeld staan.
Grote en kleine conservenblikken, stevige elastieken, binddraad, bierdopjes, kurken, snoeren
en grote ballonnen.
U kunt dit afgeven in groep MBD (Martijn/Annemieke).
De bovenbouw is op zoek naar tijdschriften. Tevens zoeken ze doosjes in allerlei vormen en
maten (bijvoorbeeld doosjes van thee, crackers, lucifers enz.). Inleveren kan bij Anneliese en
Anja (BBA).
Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster 2019-2020 is, met instemming van team en MR, vastgesteld:
Herfstvakantie zuid
14-10 t/m 18-10
Kerstvakantie
23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvakantie (carnaval) 24-02 t/m 28-02
Goede Vrijdag(middag)
10-04
Tweede Paasdag
13-04
Meivakantie.
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag
21-05 en 22-05
Tweede Pinksterdag
01-06
Zomervakantie regio Zuid
13-07 t/m 21-08
De data van 3 studiedagen ontvangt u t.z.t. nog van ons.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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Vacature Raad van Toezicht
Paul Weustink, onze penningmeester, heeft aangegeven te willen gaan aftreden. De penningmeester houdt toezicht op en adviseert over bedrijfsvoering en financieel beheer. Wij zijn
daarom op zoek naar een nieuw lid, met een achtergrond of ervaring in financiën.
De Raad van Toezicht (RvT) controleert het beleid van de school en het functioneren van de
directeur/bestuurder. Dit doen zij onder andere aan de hand van de vastgestelde Richting
Gevende Uitspraken (RGU’s), die weergeven wat de RvT belangrijk vindt.
Deze uitspraken komen naar voren binnen het beleid van de school. De uitwerking van dit
beleid wordt gedurende het jaar getoetst via diverse middelen, zoals school ontwikkelplannen, enquêtes en evaluaties.
Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen, kunt u contact opnemen via het
email adres van de raad van toezicht:raadvantoezicht@montessorischooldoesburg.nl
Overblijfouders
Datum
Ma 25 maart
Di 26 maart
Do 28 maart
Vrij 29 maart
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa Tamara

