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Wij gaan weer beginnen!
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en weer
helemaal uitgerust zijn voor het nieuwe schooljaar.
De afgelopen dagen heeft het team de school weer helemaal startklaar
gemaakt en alle teamleden kijken uit om alle kinderen en ouders weer te
zien. Wij gaan er samen een mooi schooljaar van maken!
Kennismakings- en informatieavonden
Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar voor de ouders van
iedere bouw afzonderlijk een kennismakings- en informatieavond gehouden.
Tijdens deze avond kunnen ouders onderling en met de leerkracht(en) van
hun kind kennismaken.
Ook worden ouders tijdens deze avond uitgebreid geïnformeerd over de
gang van zaken op school, maar vooral wat er zoal in de groepen gebeurt.
Zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk.
Daarnaast zal er tijdens de bijeenkomst van de midden- en de
bovenbouwgroepen informatie gegeven worden over de schoolkampen.
Wij nodigen bij deze alle ouders uit om op de betreffende avond de groep
van uw kind te bezoeken.
De avond begint om 19.30 uur en zal rond 20.30 uur afgerond worden.
Schoolkampen
In de derde schoolweek gaan de middenbouwgroepen op kamp, op de
kalender staat wanneer welke groep gaat. De onderbouwkinderen zijn dan
drie dagen vrij omdat de onderbouwleerkrachten mee gaan als begeleiding
met het schoolkamp.
De bovenbouw gaat in de vierde schoolweek op schoolkamp.
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Dinsdag 29 augustus:
19.30 uur kennismakings- en
informatieavond voor de
ouders van alle
middenbouwgroepen
Donderdag 31 augustus:
19.30 uur kennismakingsavond voor de ouders van
alle bovenbouwgroepen
Bijlage: geen

Kampgeld en ouderbijdrage
Mogelijk heeft u het geld voor het kamp van uw kind(eren) uit de midden en bovenbouw nog niet
overgemaakt. Graag herinneren wij u aan vaste bijdrage voor deelname aan het schoolkamp van uw midden
of bovenbouwkind. Daarnaast vragen wij u vriendelijk de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken.
Hoogte van de bijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt per leerling € 65,00.
Kamp midden- en bovenbouw
Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw vragen wij een vaste bijdrage van € 45,00.

Agenda
KM=Korenmolen, VP=Vikingenpoort, LM=Limes, OB=onderbouw, MB=middenbouw, BB=bovenbouw

Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ZA

ZO

34

21 aug

22
Hoofdluiscontrole

23

24

25

26

27

35

28 aug

29

30

31 aug

1 sep

2

3

9

10

Kennismakingsavond
MB KM/VP/LM
19.30 – 20.30 uur

36

4 sep

Kennismakingsavond
BB KM/VP/LM
19.30 – 20.30 uur

5
OB lln VP vrij

6
OB lln VP/KM vrij
OB en MB lln LM vrij

7
OB lln KM/VP/LM vrij
MB lln VP vrij

8
OB lln KM/LM vrij
MB lln KM vrij

MB kamp VP

MB kamp VP/KM

MB kamp KM/LM

MB kamp LM

Wijzigingen in de groepssamenstelling worden maandelijks bijgehouden in de groepslijsten. De groepslijsten kunt u na het inloggen op
de website vinden.
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KORENMOLEN
030 6340629

Personeel
Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft Marcelle de Morrée afscheid genomen als leerkracht van de
bovenbouw, als talentcoach (Einsteingroepjes/TTC-er) en als locatiecoördinator van de Korenmolen.
In de laatste schoolweek heeft Marcelle na 24 jaar afscheid kunnen nemen van de kinderen, de ouders en
collega´s.
Wij willen Marcelle nogmaals enorm bedanken voor haar inzet en bijdrage gedurende al deze jaren!
Met de pensionering van Marcelle zal Alex, als directeur zijnde, Marcelles taak als locatiecoördinator van de
Korenmolen op zich nemen. Alex zal dinsdag, woensdag en donderdag (voor zover mogelijk) aanwezig zijn op
de Korenmolen. Op maandag en vrijdag (voor zover mogelijk) zal Marie/Louise Ritmeijer als IB-er op de
Korenmolen ambulant zijn.
Hanneke Provily zal Marcelles taak als TTC-er binnen de Korenmolen overnemen.
Wijziging groep 2-3
Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze keuze voor het starten in het nieuwe schooljaar met één
onderbouwgroep en een tussenbouwgroep 2-3.
Door verschillende mutaties van leerlingen in de laatste twee schoolweken en aanmeldingen van nieuwe
kleuters op een laat tijdstip, heeft de school het besluit genomen om niet te gaan starten met een
tussenbouwgroep 2-3.
De school zal vanaf maandag, de eerste schooldag, starten met twee onderbouwgroepen, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. Alle ouders waarvan de kinderen in de tussenbouwgroep
geplaatst waren, zijn in de laatste vakantieweek persoonlijk op de hoogte gebracht van het besluit.
Daarnaast zijn enkele onderbouwouders benaderd waarvan de kinderen van onderbouw zouden wisselen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen zou kunnen hebben of dat u een toelichting op dit besluit
zou willen hebben. Mocht dat het geval zijn, dan kun t u gerust even bij Alex binnen lopen, of een afspraak
maken.
Onderbouw Petra-Linda Kerkmeester
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Petra haar werkzaamheden in de onderbouw weer bijna volledig kan
oppakken. Zij zal maandag, dinsdag en woensdag (op arbeid therapeutische basis) komen werken.
Op woensdag zal ook nog Linda Kerkmeester er zijn zodat Linda en Petra gezamenlijk op deze ochtend kunnen
werken. Ook de overige dagen de donderdag en vrijdagochtend werkt Linda.
Middenbouw Ans/Mieke
Ook zijn wij heel blij dat wij u een nieuwe leerkracht kunnen voorstellen, te weten Dewi Seriese. Dewi neemt
de dagen van Mieke Spaans over.
Mieke Spaans, die aankomend jaar naast Ans op donderdag en vrijdagochtend zou gaan werken, heeft de
school laten weten een andere baan te hebben waar ze meer dagen zou kunnen gaan werken. Mieke gaat in
Utrecht werken aan de Montessorischool Arcade. Wij hebben met het team afscheid genomen van Mieke in
de laatste schoolweek. Op deze plaats willen wij Mieke eveneens enorm bedanken voor de ruim drie jaar die
ze in verschillende groepen op alle locaties gewerkt heeft.
Ans is op maandag, dinsdag en woensdag in de groep. Op donderdag en vrijdag staat Dewi in de groep.
Dewi is een gediplomeerd Montessori-leerkracht en heeft veel zin om kennis te maken met de kinderen en
ouders van de groep.
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Bovenbouw Korenmolen
Aankomend schooljaar starten wij met twee bovenbouwgroepen. Wij hebben u ruim voor de zomervakantie
laten weten dat de bovenbouwgroep van o.a. Cathelijne niet meer gaat starten en dat de kinderen uit deze
groep, die overgebleven waren (groep 6 en 7), verdeeld zijn over de andere twee bovenbouwgroepen:
die van Hanneke (ma, di, vr) en Maeike(wo, do) en die van Maaike(ma t/m do) en Maeike (vr)
Cathelijne gaat er een jaar tussenuit en neemt naast haar zwangerschaps-bevallingsverlof ook ouderschapsverlof op. Wij wensen haar een heel fijn jaar toe en zien haar graag terug in het schooljaar '18-'19.
Gymtijden middenbouw
De kinderen van de middenbouwgroepen hebben dit schooljaar op de dinsdag en de vrijdag gym in
Sporthal de Molenwiek. Vrijdag start de groep van Ans om 08.30 bij de sporthal. Zou u de kinderen graag op
tijd (vanaf 08.15 uur) bij de sporthal kunnen brengen. De overige lessen vallen binnen de schooltijden.
Gymtijden bovenbouw
De kinderen van de bovenbouwgroepen hebben dit schooljaar eveneens op de dinsdag en de vrijdag gym in
Sporthal de Molenwiek. De kinderen van de groep van Maaike en Maeike starten op dinsdag om 08.30 uur
bij de sporthal. De overige lessen vallen binnen de schooltijden.
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VIKINGENPOORT
030 6369500

Personeel
Onderbouw Renske/Trudy
Trudy zal vooralsnog niet kunnen werken op de woensdagochtenden naast Renske als leerkracht in de
onderbouw. Trudy zal wel als locatiecoördinator op de Vikingenpoort aanwezig zijn van dinsdag tot en met
donderdag. Renske zal de eerste weken op woensdagochtend in haar eigen groep komen werken.
Bovenbouw Carin/Melissa
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Carin Pronk haar werkzaamheden in de bovenbouw weer kan oppakken.
Zij zal van maandag tot en met woensdag gaan werken en Melissa de overige twee dagen.
Gymtijden middenbouw
De kinderen van de middenbouwgroepen hebben dit schooljaar op maandag en op donderdag gym in
Sporthal de Wetering. Alle lessen vallen binnen de schooltijden.
Gymtijden bovenbouw
De kinderen van de bovenbouwgroepen hebben dit schooljaar ook op de maandag en de donderdag gym in
Sporthal de Wetering. De kinderen van de groep van Carin/Melissa gaan op maandag rechtstreeks vanaf de
Weteringhoek naar huis.
De kinderen van de groep van Sybilla/Hester worden op donderdag met hun fiets om 08.15 uur bij de
sporthal verwacht. Zij komen dus niet eerst naar school.
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LIMES
030 7601131

Personeel
Onderbouw Nathalie/Ellen
Zoals de ouders van de kinderen in de onderbouw voor de zomervakantie hebben gelezen in de aparte brief,
is er een kleine wijziging in de verdeling van de werkdagen van Ellen en Nathalie.
Op maandag en dinsdag staat Nathalie in de groep, op woensdag, donderdag en vrijdag staat Ellen in de
groep.
Nathalie is op woensdag en donderdag op school beschikbaar als locatiecoördinator.
Middenbouw Kitty
Tot de zomervakantie werd deze groep begeleid door Kitty en Marie-Louise. Het was erg fijn dat Marie-Louise
deze dagen in de groep geweest is naast haar functie als Intern Begeleider.
Wij zijn heel blij dat wij u een nieuwe leerkracht kunnen voorstellen, te weten Sanne Havenaar, die de dagen
van Marie-Louise overneemt.
Kitty is op maandag, dinsdag en woensdag in de groep, op donderdag en vrijdag staat Sanne in de groep.
Marie-Louise blijft als Intern Begeleider bij de groep betrokken en zal Sanne ook inwerken in deze groep.
Sanne is een gediplomeerd Montessori-leerkracht en heeft veel zin om kennis te maken met de kinderen en
ouders van de groep.
Bovenbouw Niek/Esther
Niek en Esther blijven ook dit jaar weer samen de leerkrachten van de bovenbouw op Limes; u bent hierover
eerder geïnformeerd. De werkdagen zijn wel gewisseld. Esther werkt, op de woensdag na, de hele week voor
de klas. Niek zal op woensdag de leerkracht voor deze bovenbouw zijn. De overige dagen van de week zal
Niek op alle locaties de gymlessen voor de midden- en bovenbouw kinderen verzorgen.
Onderbouwkinderen vrij op 6, 7 en 8 september
Tijdens het schoolkamp van de Middenbouwgroepen zijn de onderbouwkinderen vrij.
Op de kalender is helaas weggevallen dat de OB kinderen ook vrijdag 8 september vrij zijn.
Geen gym maandag 21 augustus
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar is er nog geen gym. Deze dag wordt er gestart in de eigen
groepen. Op donderdag 24 augustus gaan de gymlessen wel door. Wilt u de gymkleding aan uw kind mee
geven?
Werkzaamheden rondom de school
Warmtecentrale van Eneco
Eneco voert van augustus tot en met half oktober preventief onderhoud uit aan de twee warmteopslagtanks
aan de achterzijde van de warmtecentrale. Eneco probeert de hinder zo minimaal mogelijk te houden.
Herinrichting P+R terrein Raaigras
Tot eind september wordt er gewerkt aan het opnieuw bestraten van de toegangsweg Raaigras, de
herinrichting van het P+R Parkeerterrein en de looproute Via Horta.
Tijdens de werkzaamheden aan de toegangsweg Raaigras wordt het verkeer van en naar Castellum d.m.v.
verkeersborden en omleidingsroute omgeleid via het P+R terrein. Tijdens de werkzaamheden aan het P+R
terrein is de bereikbaarheid van en naar Castellum via de nieuw aangelegde toegangsweg Raaigras.
Via de BouwApp (te downloaden in de appstore) houdt Aannemersbedrijf Peek Bouw en Infra bv de
omwonenden en de omgeving op de hoogte.
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