Anne Frank Montessorischool
Forsythiastraat 1
6982 BA Doesburg
0313-476407
info@montessorischooldoesburg.nl
www.montessorischooldoesburg.nl

Doesburg, 7 mei 2019

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

Nieuwsbrief 32
Bijlage
Geen
Schoolfruit
Het project van het gratis schoolfruit is helaas afgelopen.
Denkt u eraan dat u vanaf morgen iedere dag weer zelf fruit voor de kleine pauze meegeeft
aan uw kind(eren)? Alvast bedankt voor de 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.
Schoolreis middenbouw
Op donderdag 9 mei gaat de middenbouw op schoolreis naar Ouwehands dierenpark in
Rhenen. We vertrekken vanaf school met de bus om 9 uur.
We zijn rond 15.45 uur weer terug op school.
Voor de vakantie heeft u de informatiebrief via de mail ontvangen.
Open Podium
Donderdag 16 mei is er een Open Podium. De groepen van Nick (MBB) en
Martijn/Annemieke (MBD) zijn aan de beurt om op te treden.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van de kinderen die dan optreden zijn
van harte welkom om de voorstelling bij te wonen.
We starten om 13.45 uur en eindigen rond 14.15 uur.
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.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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Luizencontrole einde schooljaar
Het afgelopen schooljaar hebben we de aanwezigheid van luizen goed onder controle gehad. Slechts enkele kinderen hebben last gehad van de aanwezigheid van luizen. Voor de
meivakantie zijn daarvoor ook weer een aantal extra luizencontroles uitgevoerd. Dankzij
goed handelen van de luizenwerkgroep, ouders, leerkrachten en kinderen hebben wij met
elkaar verdere verspreiding van luizen kunnen voorkomen. Daarvoor dank!
De laatste luizencontrole van dit jaar vindt de komende week plaats. Denkt u er aan om ook
uw eigen kind(eren) te controleren op de aanwezigheid van luizen en/of neten?
U wordt per mail, indien nodig, op de hoogte gehouden over de aanwezigheid van luizen in
de groep van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet van de luizenwerkgroep.
Bericht van GGD Gelderland Midden over luizenbestrijding:
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en
grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een fijntandige kam is de beste aanpak. En waarschuw ook altijd de mensen in uw omgeving. Mocht u vragen hebben dan kunt
u terecht op de website van GGD Gelderland-Midden (www.vggm.nl/ggd), daar vindt u alle
hoofdluis informatie door op het kopje jeugdgezondheidszorg te klikken en vervolgens op het
kopje 'informatiemateriaal en folders'. Vragen kunt u stellen via telefonisch contact met de
GGD: 088 355 60 00
Avondvierdaagse
Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei. U krijgt deze
week een mail met verdere informatie.
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.
Overblijfouders
Datum
Ma 13 mei
Di 14 mei
Do 16 mei
Vrij 17 mei
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

