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Nieuwsbrief 29
Bijlage
Schoolfruit
Tot en met donderdag 18 april (start meivakantie) is er nog gratis schoolfruit op school. Het
project stopt dan alweer (wat wij overigens erg jammer vinden).
Wij gaan ervan uit dat de kinderen vanaf die dag zelf fruit meenemen voor de kleine pauze.
Wij hopen op uw medewerking.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter D.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de D.
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).
Koningsspelen. Hulpouders gezocht.
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen voor alle kinderen van school. De spelen zijn in de
ochtend. De kinderen van groep 1,2 en 3 gaan om 11.45 uur naar huis. De kinderen van
groep 4 t/m 8 zijn de middag gewoon op school.
Wij zijn op zoek naar ouders die de ochtend kunnen helpen op het sportveld. Vorige week
hebben de kinderen een briefje mee naar huis gekregen waarop u kunt aangeven of u kunt
helpen. Levert u deze zo snel mogelijk in?
Kindermuziekweek
Op donderdag 4 april start in Doesburg de kindermuziekweek. Voor alle groepen zullen er
diverse activiteiten georganiseerd worden. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u verdere
informatie en het programma.
Enkele activiteiten die plaatsvinden zijn: Een opening in de Martiniekerk in Doesburg, een
Molukse dans, een workshop drummen, een activiteit in het Arsenaal en een leuke afsluiting.
De activiteiten vinden onder schooltijd plaats.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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Kröller Muller onderbouw
Op woensdag 10 april gaat de onderbouw met de bus naar het Kröller Muller museum. Dit is
nog in verband met de projectweek over kunst. De beeldentuin voor de onderbouw is deze
week pas opengegaan, vandaar.
Vertrek met de bus vanaf school 8.45 uur. Rond 12.30 uur zijn ze weer terug op school.
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.
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 8 april
Di 9 april
Do 11 april
Vrij 12 april
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile Kitty
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Koningsspelen. Geen pleinwacht.

