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Bijlage
Geen
Schoolfruit
Alleen deze week 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 na de meivakantie 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 M.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de M.
Koningsspelen
De koningsspelen van afgelopen vrijdag waren zeer geslaagd. Het was een koude, maar
zeer sportieve dag.
Wij willen iedereen die geholpen heeft, bedanken voor de inzet en hulp.
Schoolreis middenbouw
Op donderdag 9 mei gaat de middenbouw op schoolreis naar Ouwehands dierenpark in
Rhenen. We vertrekken vanaf school met de bus om ongeveer 9 uur.
We zijn rond 15.45 uur weer terug op school.
Meteen na de meivakantie krijgt u verdere informatie.
Eindtoets groep 8
Vandaag en morgen maakt groep 8 de eindtoets. Wij wensen hen veel succes.
Koningsdag
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen, met daarop een strippenkaart, die ze kunnen
gebruiken tijdens koningsdag in het centrum van Doesburg.

Luizenzakken.
Vanaf maandag 6 mei gebruiken wij op school geen luizenzakken meer. Het is uit onderzoek gebleken dat de luizenzakken geen effect hebben op de luizenbestrijding.
De zakken fungeerden de laatste jaren als opbergzak voor de jassen en dassen.
Echter bleven er ook veel andere spullen in bewaard en werden de gangen hierdoor
rommelig.
Aanstaande donderdag worden alle luizenzakken ingenomen zodat we na de meivakantie met lege kapstokken kunnen beginnen.
De kapstokken van de onderbouw worden verlaagd, zodat ieder kind zelf zijn jas kan
ophangen aan de haak en de tas op het rek kan plaatsen.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
1

Anne Frank Montessorischool
Forsythiastraat 1
6982 BA Doesburg

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

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

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Achter de schermen zijn wij inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor volgend
schooljaar.
De formatie, de groepsverdeling en –bezetting zijn de onderwerpen waar we met elkaar over
nadenken en praten.
Veel is nog in de voorbereidende fase en nu nog niet geheel duidelijk.
Wat al wel duidelijk is, is dat dat we volgend schooljaar 4 bovenbouwgroepen gaan formeren
en 3 middenbouwgroepen.
Doordat onze grote groep 5 (34 leerlingen) doorstroomt naar groep 6, verschuift het aantal
groepen van de middenbouw naar de bovenbouw.
De indeling van de leerkrachten en de leerlingen over deze groepen zullen wij zorgvuldig
vormgeven.
Hierover zijn we inmiddels met de midden- en bovenbouwleerkrachten in gesprek. Zodra
hierover meer duidelijk is, zullen wij u dat laten weten.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij de leerkrachten. Zij zullen u nog
niet op alles antwoord kunnen geven.
Inschrijving broertje(s)/zusje(s) of andere vierjarigen
We zouden graag meer zicht krijgen op het aantal nieuwe kleuters dat gaat instromen het
aankomende halfjaar of in het nieuwe schooljaar.
Wanneer u een kind heeft dat in 2019 of 2020 vier jaar wordt en nog niet bij ons is ingeschreven, dan willen we u vragen dit a.u.b. te doen.
Loop gerust even binnen en vraag bij Sander, Martijn of Marian een aanmeldformulier.
Misschien kunt u ons ook helpen om ouders van potentiële nieuwe kleuters, bijvoorbeeld in
uw straat, te stimuleren om een kijkje te nemen in ons Kindcentrum.
Ze kunnen vrijblijvend een afspraak te maken voor een informatiegesprek en zijn van harte
welkom.

Wij wensen iedereen fijne dagen en we zien
elkaar terug op maandag 6 mei.
Overblijfouders
Datum
Ma 6 mei
Di 7 mei
Do 9 mei
Vrij 10 mei
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
Naile Sibel Safaa Tamara

