
Nieuwsbrief april 2022

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Montessorischool de Basis,

April is aangebroken en nog 3 weken en dan is het alweer meivakantie. Zoals u in de agenda kunt

zien staat er binnenkort van alles op het programma. We zijn blij dat dit allemaal weer mogelijk is.

De afgelopen we al mooie dingen gedaan zoals de lege flessenactie voor Oekraïne ( 280 euro

opgehaald voor giro 555), de kinderkunstweek gehouden, weeksluitingen en het informele

ontmoetingsmoment. Fijn om jullie als ouders weer in de school te zien.

Data op een rij:

-  Donderdag 7 april: Hé praat je mee ochtend (auditteam)

-  Woensdag 13 april: schoolvoetbal jongens

-  Donderdag 14 april: Paaslunch

-  Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij

-  Maandag 18 april: 2e Paasdag, alle leerlingen vrij

-  Dinsdag 19 en woensdag 20 april: Iep- eindtoets groep 8

-  Woensdag 20 april: schoolvoetbal meisjes

-  Vrijdag 22 april: Koningsspelen

-  Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie

-  Maandag 16 mei: MR-vergadering

-  Woensdag 25 mei: juffendag

-  26 en 27 mei: Hemelvaart : alle kinderen vrij

-  Maandag 30 mei t/m 2 juni: Avond4daagse

-  Donderdag 2 juni: Fancy Fair 14.30-16.00 uur

-  Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

-  Dinsdag 7 juni: studiedag team, alle leerlingen vrij

-  Maandag 13 en dinsdag 14 juni: schoolkamp middenbouw

-  Maandag 13 t/m woensdag 15 juni: schoolkamp bovenbouw

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Koningsspelen:

Op vrijdag 22 april worden weer de jaarlijkse koningsspelen georganiseerd.

We starten deze dag met het koningsontbijt en we openen met de dans van de koningsspelen.

Voor groep 1 t/m 4 zijn er vanaf 10 uur spelletjes op het plein.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen en een groepje willen

begeleiden.

De groepen 5 t/m 8 zullen verschillende sportclinics krijgen van 10.00-15.00 uur. We weten nog niet

de exacte locatie waar dit plaats gaat vinden, maar zodra we dit weten brengen we u op de

hoogte.

Workshops reflectieweken juli:

Op dinsdagmiddag 5 en 12 juli organiseren we weer workshops tijdens de reflectieweken. Lijkt het

je leuk om (nog) een keer een workshop te verzorgen voor de onder-, midden- en/of bovenbouw

(op creatief vlak, handvaardigheid, tekenen, fotografie, koken, sport etc.)? Stuur dan een mailtje

of Parro naar juf Mirjam (mferdinandusse@prisma-scholen.nl). Samen gaan we er weer iets heel

leuks van maken voor de kinderen.

Hé praat je mee ochtend:

Op donderdag 7 april van 09.00-10.00 uur organiseren de auditoren van onze school, juf Krista en

juf Nelleke, een hé praat je mee ochtend rondom het thema ouderbetrokkenheid. Mocht u

interesse hebben om mee te praten over dit thema, dan kunt u zich hiervoor opgeven via

shendrikse@prisma-scholen.nl.

Er is plaats voor maximaal 10 ouders/verzorgers.

Tevredenheidmeting:

Vorige week heeft u via Q-feeback een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de

tevredenheidsmeting. We hopen van harte dat iedereen deze invult. Dit kan nog tot vrijdag 15

april. Heeft u de link niet meer, dan kunt u contact opnemen met

mferdinandusse@prisma-scholen.nl

Scholenspreekuur:

Aanstaande vrijdag, 8 april, is er weer een scholenspreekuur op school. Dit keer zal er iemand van

SMWO aanwezig zijn van half 2 tot half 3 voor allerlei opvoedkundige vragen. U bent van harte

welkom om de teamkamer in te lopen en in gesprek te gaan.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Schoolkampen en schoolreis:

De schoolkampen voor de middenbouw en de bovenbouw zijn inmiddels geregeld. Waar we naar toe

gaan houden we nog even geheim, maar de data kunnen we alvast wel doorgeven.

De middenbouw gaat 13 en 14 juni op kamp en de bovenbouw op 13, 14 en 15 juni.

Voor de bovenbouw kunnen we in ieder geval aangeven dat zij op de fiets zullen gaan.

De schoolreis voor de onderbouw staat gepland voor woensdag 13 juli.

Vakantierooster 2022-2023:

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023

Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen:

Woensdag 21 september 2022

Andere studiedagen worden bij start schooljaar 2022-2023 gecommuniceerd.

Welkom bij ons op school:

Fiene en Nomi in de onderbouw.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sabriene Hendrikse

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”


