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Doesburg, 14 mei 2019

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

Nieuwsbrief 33
Bijlage
Geen
Nieuwe conciërge
Wij zijn blij om u te kunnen melden dat we vanaf vandaag een nieuwe conciërge hebben.
Zijn naam is Mohammed Yassir (roepnaam Mo). We zijn nog in overleg hoe veel dagen hij bij
ons op school conciërgetaken uit gaat voeren. Hij heeft vandaag kennis gemaakt met de collega’s en de kinderen.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter R.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de R.
Verzoek aan ouders van de onderbouw
Wij willen u vriendelijk verzoeken om tussen 8.15 uur en 8.30 uur in te lopen in de groepen.
Om 8.30 uur willen we de dag beginnen, dus gaan we ervan uit dat u uiterlijk om 8.30 uur de
groep verlaten heeft. Alvast dank voor uw medewerking.
Museumbezoek onderbouw
Op woensdag 22 mei gaat de onderbouw een bezoek brengen aan het Kröller Muller museum. Ze worden met de bus vervoerd. Ze gaan onder schooltijd.
U krijgt nog een aparte brief met informatie.
Schoolreis middenbouw
Afgelopen donderdag is de middenbouw op schoolreis geweest naar Ouwehands dierenpark
in Rhenen. Het was wat ons betreft een zeer geslaagde dag met prachtig weer. Wij willen
alle ouders die hebben geholpen, hartelijk danken voor de tijd en inzet.
Open Podium
Donderdag aanstaande 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.
Gevonden voorwerpen
Deze week liggen de gevonden voorwerpen in de grote ruimte uitgestald. Vrijdag om 14.30
uur worden ze weggehaald en naar de kledingcontainer gebracht.
Groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Vandaag krijgt u in een aparte mail uitleg over de formatie voor het komende schooljaar.
De kinderen hebben in de groepen uitleg van de leerkrachten gehad.
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder
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Eindejaarsfeest
U heeft vandaag in een aparte mail, informatie gekregen over het eindejaarsfeest.
Overblijfouders
Datum
Ma 20 mei
Di 21 mei
Do 23 mei
Vrij 24 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

