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LET OP!
 Vanaf 5 februari hangen de intekenlijsten voor de verslagbesprekingen op de prikborden.
 Vrijdag 9 februari gaan de verslagen mee voor de groepen 1-7
 Week 7: week van de verslagbesprekingen
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Algemeen
_____________________________________________________________________
__________________
Nieuwe
schoolgids
De ouderbijdrage
We zijn blij om u te kunnen melden dat de nieuwe
schoolgids klaar is.
Geheel in nieuwe stijl, fris en kleurrijk.

Van de overheid ontvangt het bestuur alleen de
wettelijk voorgeschreven vergoedingen voor het
geven van basisonderwijs.

Een schoolgids waarmee nieuwe ouders kennis
kunnen maken met onze school, een indruk krijgen
over onze werkwijze en de visie van waaruit deze
werkwijze is ontstaan.

Wij willen de leerlingen en de ouders echter meer
bieden. Daarom vraagt het bestuur een vrijwillige
bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) om deze extra
activiteiten mogelijk te maken.

Elk schooljaar komt er een actueel inlegvel in met
daarop de praktische gegevens zoals
schoolvakanties, studiedagen, de groepsindeling,
bestuurs- en MR-leden etc.
Hike Helmantel, ouder van kinderen op locatie
Limes, heeft het ontwerp gemaakt en ons enorm
ondersteund in het hele proces.
Wij zijn haar heel dankbaar voor het mooie werk!

Uit de ouderbijdrage worden de volgende
activiteiten bekostigd:

U kunt de schoolgids en het inlegvel voor het
huidige schooljaar vinden op onze website en als
bijlage bij deze nieuwsbrief.

Om het betalen en het innen te vergemakkelijken
maakt het schoolbestuur vanaf 2018 gebruik van
het digitaal facturatiesysteem WIS connect:
www.wis.nl/Ouders

Herhaalde oproep

Als uw kind in de loop van het schooljaar geplaatst
wordt, of als u de bijdrage van dit schooljaar nog
niet heeft overgemaakt, krijgt u een digitale factuur.

Wijze van betaling
De school vindt het belangrijk dat de bijdrage op tijd
plaatsvindt omdat bijvoorbeeld al heel vroeg in het
schooljaar alle midden- en bovenbouwkinderen op
schoolkamp gaan.

Voor ons volgende kosmische thema
"De Romeinen", zijn we op zoek naar witte lakens
en/of lappen.

Mocht u financieel niet in staat zijn om de
ouderbijdrage of de kampbijdrage te voldoen lt u
dan contact opnemen met de school via
info@montessori-houten.nl of via het algemene
telefoonnummer: 030-634 06 29.

Wie kan ons helpen?
Lakens en lappen kunnen ingeleverd worden bij de
locatiecoördinator van uw locatie.
We hebben al enkele lakens/lappen
binnengekregen, waarvoor natuurlijk onze
hartelijke dank!
Echter, we kunnen nog meer gebruiken!
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Algemeen
_____________________________________________________________________
__________________
Sportdag – koningsspelen - hulp en
sponsors
U heeft onze uitnodiging al mogen ontvangen want
op 20 april 2018 is het weer zover!
Dit is de dag van de Koningsspelen!
De voorbereidingen zijn alweer een tijdje in volle
gang. We proberen er net als de voorgaande jaren
weer een gezellige en sportieve dag van te maken
waarbij kinderen, ouders en collega's van alle 3 de
locaties samen lekker gaan bewegen.
Om dit mogelijk te maken hebben we heel veel
hulp nodig!
Zet dus de vrijdagochtend 20 april 2018 alvast in
uw agenda, zodat u er ook bij bent. Heeft u zich al
aangemeld dan krijgt u later bericht over hoe we u
willen inzetten. Er zijn voor deze ochtend
bijvoorbeeld ouders nodig bij het begeleiden van
groepjes kinderen, het voorbereiden van de lunch
voor groep 5 t/m 8, ophalen van boodschappen,
vullen van tasjes, (weg-)brengen van spullen van en
naar de Korenmolen en Kruisboog.
Afgelopen jaren is het ons steeds gelukt om onze
kinderen kennis te laten maken met een divers
sportaanbod (ouders, sportverenigingen en
anderen) .We hopen dat ook dit jaar weer voor
elkaar te krijgen met nieuwe sporten en clinics.

Om de mogelijkheden hiertoe te vergroten zijn
we op zoek naar sponsors.
Wilt u vanuit uw vereniging een clinic verzorgen?
Werkt u bij een bedrijf dat een aandeel zou willen
hebben in het plezier van 400 kinderen en 50
ouders? Wilt u zelf een financiële bijdrage leveren
aan onze beweegdag en het mogelijk maken om
deze dag nog spectaculairder te maken?
Neem dan even contact op met Linda Kerkmeester
of Niek Koster om te kijken naar de mogelijkheden!
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Agenda
_____________________________________________________________________
__________________

KM=Korenmolen/VP=Vikingenpoort/LM=Limes - OB = onderbouw, MB = middenbouw, BB = bovenbouw
Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ZA

ZO

5

29 jan
Nationale
voorleesdagen
t/m 3 feb

30

31 jan

1 feb

2

3

4

6

5 feb

6

7

8

9
Verslagen mee
gr.1-7

10

11

4

Limes
_____________________________________________________________________
__________________
Fietsen
parkeren

Houten is (weer) uitgeroepen tot Fietsstad, zie ook het bericht in Houtens Nieuws:
http://houtensnieuws.nl/lokaal/houten-verkozen-tot-fietsstad-2018-334645
Fijn dat zoveel kinderen op de fiets naar school komen.
De laatste tijd valt het ons op dat er veel fietsen buiten het hek gestald staan, waardoor ouders die hun
kinderen op komen halen geen plekje kunnen vinden.
Wilt u er samen met de kinderen op letten dat de fietsen op de juiste plek, op de donkere tegels,
geparkeerd worden?
Zo houden we samen de doorgang vrij, alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

Werkzaamheden rondom de school
De gemeente Houten heeft ons geïnformeerd over werkzaamheden aan de bouwweg naar Grassen
Noord (Hofstad III). Tussen het fietspad Hofstad pad en het gebied Hofstad III loopt een bouwweg.
Deze is op dit wegvak gedeeltelijk uitgevoerd in puinverharding. De puinverharding wordt momenteel
vervangen door betonplaten, hierdoor komt er minder stof vrij tijdens werkzaamheden.
Eind januari zijn de werkzaamheden afgerond.
Voor eventuele vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de gemeente: 030- 6392611.
Ook zijn er de komende drie weken werkzaamhe-den m.b.t. de herinrichting van het P+R terrein aan de
Raaigras. De informatie hierover kunt u in de bijlage lezen.
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