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

Doesburg, 21 mei 2019

Anne Frank
Montessorischool Doesburg

Nieuwsbrief 34
Bijlage
Uitnodiging loopclinic in verband met de Doesburg CityRun.
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.
Technieklessen bovenbouw
Alle bovenbouwen gaan dit schooljaar 4 x met de bus naar het Metzo college te Doetinchem
voor technieklessen. BBC is al geweest. Dit zijn de data voor BBA en BBB:
BBA
dinsdag 21 mei
dinsdag 28 mei
woensdag 29 mei
dinsdag 18 juni

08.30 - 11.45
08.30 - 11.45
08.30 - 11.45
08.30 - 11.45

BBB
dinsdag 21 mei
dinsdag 28 mei
woensdag 12 juni
dinsdag 18 juni

11.30 - 14.45
11.30 - 14.45
08.30 - 11.45
11.30 - 14.45

Zwemmen bovenbouw
Omdat zwembad Den Helder dit jaar 25 jaar bestaat is de bovenbouw uitgenodigd om te komen zwemmen. Er zal van half 2 tot half 3 een leuke, actieve zwemles worden verzorgd door
de badmeesters en badjuffen. Met uw goedkeuren mogen de kinderen daarna nog een half
uur zelfstandig zwemmen. De begeleidende leerkracht zal om half 3 teruglopen met de kinderen die hiervoor geen toestemming hebben.
De groepen gaan om de beurt:
BBA maandag 3 juni
BBB maandag 27 mei
BBC maandag 17 juni
Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder
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Stage
Melanthe Kooijman loopt t/m 25 juni iedere maandag en dinsdag stage in BBB. Zij is een
leerling van het Mariëndael te Arnhem.
De komende 3 weken loopt Annique Sapthu stage in de onderbouw. Zij is leerling op ’t Rhedens in Dieren.
Schoolkamp bovenbouw
De bovenbouw gaat morgen rond 8.30 uur vertrekken op kamp. Vrijdag aan het begin van de
middag zijn ze weer terug op school.
Gezocht voor het eindejaarsfeest
Wij zijn op zoek naar de loom elastieken die we willen gebruiken om armbanden van te maken. Heeft u ze nog en mogen wij ze hebben? Graag. U kunt ze inleveren bij Joke en Marina.
Gezocht voor de onderbouw
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen rijden op donderdag 13 juni naar de speeltuin in
Dieren. U kunt contact opnemen met de leerkrachten van de onderbouw.
Opvolging ouderlid MR Ellecom:
Na 4 jaar met veel plezier als Ellecomse ouder in de MR gezeten te hebben geef ik eind van dit schooljaar vol vertrouwen het stokje over aan Petra Zoetebier. In een latere nieuwsbrief zal Petra zich voorstellen. Groet, Wytske de Jonge-Bakker
Overblijfouders
Datum
Ma 27 mei
Di 28 mei
Do 30 mei
Vrij 31 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
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Vrij i.v.m. Hemelvaart

