Goes, juni 2019
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Montessorischool De Basis,
De laatste twee maanden, juni en juli van het schooljaar 2018-2019 komen eraan. Wat gaat een
schooljaar toch snel, de laatste maanden van het schooljaar 2019-2020 zijn aangebroken.

Onderwijskundig:
Hoe de groepen worden ingedeeld, hoort u eind juni.
Personeel
Zoals eerder vermeld gaan aan het einde van dit schooljaar juf Rianne, juf Suzanne en juf Mireille
afscheid nemen van de Montessorischool, ieder om een andere reden. Zij zullen aan de slag gaan op
andere scholen.
Ook juf Violet zal na de zomervakantie niet meer werkzaam zijn op de Montessorischool De Basis. Zij
gaat voor een langere tijd door India reizen. Op dit moment zijn er interne vacatures voor de invulling
van hun taken.
Zodra er meer bekend is over de invulling van de vacatures verneemt u dit van ons. Mocht u vragen
hebben, dan ga ik met u in gesprek.
_____________
Zoals u heeft gelezen, komt Steve Palmberg niet meer terug op de Montessorischool De Basis.

Geachte ouders/verzorgers,
Zoals bekend is directeur Steve Palmberg al enige tijd met ziekteverlof. Als CvB hebben we
regelmatig contact met Steve. In goed onderling overleg hebben we gezamenlijk besloten dat Steve
niet meer zal terugkeren aan Montessorischool De Basis. Dat betekent dat we voor De Basis op zoek
gaan naar een nieuwe directeur. Wij zullen u daarover op een later moment nader over informeren.
Mede namens Steve Palmberg,
Rinus Voet (Voorzitter College
van Bestuur)
Ondergetekende zal tot de herfstvakantie van 2019 werkzaam blijven op de Montessorischool De
Basis.
Eindtoets groep 8
We zijn bijzonder trots op de leerlingen van groep 8! Ze behaalden een geweldig resultaat op de
IEP-eindtoets. De gemiddelde score die ze behaalden lag ruim boven het landelijk gemiddelde. De
score landelijk is uitgekomen op 81,8. De score voor de Basis is 84,9. De maximale score die kinderen
kunnen behalen is 100.

Deze week ontvangt u het leerlingrapport van uw zoon of dochter. Hierin kunt u de totale individuele
score van uw kind zien en de score per onderdeel voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen.
Bezoek Anne Frankhuis en Rijksmuseum in Amsterdam
Op dinsdag 14 mei zijn de leerlingen van groep 8 naar het Anne Frankhuis en naar het Rijksmuseum
in Amsterdam geweest, samen met de leerlingen van groep 8 van de Bisschop Ernstschool. Het was
een leerzame excursie, de leerlingen hebben genoten.
Muziek in de klas:
Op dinsdag 14 mei is groep 6/7 naar de auditie van de ‘Meer Muziek in de Klas’ wedstrijd geweest.
Het was een leuke en spannende dag waarbij de kinderen een fantastisch optreden hebben verzorgd!
We zijn helaas niet door naar de volgende ronde.
Slotfeest 4 juli
Voor het slotfeest op donderdagmiddag 4 juli zijn we nog op zoek naar hulp. De inschrijflijsten
hangen op de deuren van de klassen.
Schoolorkest/koor 5 juli
Als afsluiting van het schooljaar waarin juf Lies en juf Rianne de opleiding hebben gevolgd tot
Vakspecialist Muziek, willen we jullie (ouders en andere belangstellenden) op de laatste
school-ochtend uitnodigen voor een afsluitingsconcert. De kinderen laten dan wat nieuwe stukjes
horen die wij afgelopen weken hebben ingestudeerd. Jullie zijn welkom van 08.45 uur - 09.15 uur in
de Centrale Hal. Wij zorgen voor een lekker kopje thee/koffie.

Data:
-

3 t/m 6 juni Avondvierdaagse
10 juni alle leerlingen vrij, Pinksteren
12 juni studiedag, alle leerlingen vrij
Kamp 6-7-8: 19-20-21 juni
1 juli, doorschuifmoment, 09:00u- 10:00u

Juffenfeest 29 mei:
Op woensdag 29 mei hebben de juffen hun verjaardag gevierd, het was een feest.
Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag.
Tot ziens op het plein of in de school.

Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

