
Wij zijn er klaar voor!
Welkom in het nieuwe schooljaar. Maandag 2 september gaan de 
schooldeuren weer open.We zijn weer enthousiast begonnen en op 
Schoudercom kunt u zien wie er allemaal bij uw kind in de klas zitten. 

Baby Maud is geboren!
Op de warmste dag van het jaar, 
25 juli, is Iris bevallen van een 
prachtige dochter Maud. Wij 
wensen Tom, Iris en Maud heel 
veel geluk. Binnenkort komen 
Maud en Iris een kijkje in de klas 
nemen.

Agenda 
2 september
Eerste schooldag

3 september
9.00 uur koffieochtend voor 
nieuwe ouders

11 september
19.00 uur informatieavond

18 september
Studiedag, alle kinderen vrij

30 augustus 2019

Nieuwsbrief

Informatieavond
11 september is de jaarlijkse 
informatieavond voor alle ouders 
van onze school. Om 19.00 en .
19.45 uur uur bent u van harte 
welkom in de klas van uw kind. 
Maandag a.s. ontvangt u via 
Schoudercom een uitnodiging en 
kunt u zich inschrijven voor deze 
informatieavond.We hopen op 
een grote opkomst deze avond. 

Toestemming beeldmateriaal
Denkt u er aan via 
Schoudercom wel of geen 
toestemming te geven voor het 
gebruik van beeldmateriaal van 
uw kind(eren)? 

Koffieochtend
Dinsdag 3 september 9.00 uur 
zijn alle nieuwe ouders van 
harte welkom om een kopje 
koffie te komen drinken in de 
bibliotheek. U kunt dan nader 
kennis maken met elkaar en 
met de school. Margareth zal 
het een en ander vertellen over 
school en u kunt uw vragen 
stellen. 

Schoolbrengweek
Van 16 t/m 20 september 
doen wij mee aan de 
Schoolbrengweek. Een week 
waarin we ouders en 
leerlingen oproepen lopend of 
op de fiets naar school te 
gaan. 
Want lopen of fietsen naar 
school is:

Goed voor de gezondheid, 
goed voor de 
verkeersveiligheid bij school, 
goed voor de 
verkeersvaardigheid van de 
kinderen, goed voor het 
milieu en het is nog eens leuk 
ook!



Fruit en water
Voor iedere leerling is er een 
waterbidon  in de klas. Op deze 
manier willen wij kinderen 
stimuleren om water te drinken. 
Water is gezond, lekker en goed voor 
je lichaam. Water drinken bevordert 
de gezonde leefstijl!

Voor de meeste kinderen is de 
ochtend te lang om zonder opkikker 
door te komen. Uw kind kan een 
beker drinken en wat fruit, rauwkost 
of een boterham meenemen als 
pauzehapje. Wij vragen u geen snoep 
mee te geven naar school.

Muziek na school
Wat denk je, was vorig 
schooljaar meester John al zo fijn 
muziekles aan het geven onder 
schooltijd? Dit schooljaar gaat 
hij op de maandagmiddag na 
schooltijd gewoon een uurtje 
door met het maken van 
muziek, samen met kinderen die 
graag zingen. Een heus koor met 
een echte dirigent! Meester John 
heeft al veel ervaring met 
dirigeren, behalve dat hij er heel 
goed in is, vindt hij het ook nog 
eens erg leuk! Denk er alvast 
over na, binnenkort volgt een 
bericht middels Schoudercom. 
Belangrijke details: geen 
kosten, veel plezier! 

Kalender voor ouders
Op de kalender in Schoudercom 
vindt u alle belangrijke data, 
maar u kunt ook de kalender (zie 
bijlage) downloaden vanaf onze 
website.
 

Overblijf
Tussen de middag blijven de 
meeste kinderen op school. 
Tijdens het overblijven zijn 
medewerkers van 
Humankind aanwezig die in de 
onderbouw worden ondersteund 
door vrijwillige ouders. Voordat 
de kinderen gaan 
buitenspelen lunchen zij met de 
leerkracht in de klas.
De kinderen nemen hun eigen 
eten en drinken mee. 

De kosten per kind zijn €135,- 
per jaar. U ontvangt per half jaar 
een betalingsverzoek van €67,50 
per kind. U betaalt voor 
maximaal twee kinderen.

Gymrooster
Woensdag 4 september start juf 
Maxime weer met de gymlessen.
De gemeente Noordwijk heeft 
ons toegezegd dat zolang de SJC 
gymzaal niet klaar is, wij gebruik 
mogen maken van de bus.
Het gymrooster en de gymlocatie 
vindt u ook op onze website 
www.montessorinoordwijk.nl

Woensdag
9.00-10.00 uur        MB B
10.00-11.00 uur      TB 2/3

Vrijdag
9.00-10.00 uur        MBA
10.00-11.00 uur      BBA
11.00-12.00 uur      BBB

S

Traktaties
Als uw kind jarig is mag hij/zij 
uitdelen in de klas. Er zijn veel 
lekkere, mooie, gezonde 
traktaties te verzinnen en 
vinden. We hopen dat u bij de 
keuze van de traktatie rekening 
houdt met de gezondheid van 
de kinderen. 

Fijn weekend 
en tot 
maandag 
allemaal!

Schoolmelk
Let op!
De eerste levering van de 
schoolmelk is op dinsdag 4 
september.
Voor contact of een 
abonnement op schoolmelk: 
www.iedereenfitopschool.nl

http://www.montessorinoordwijk.nl
http://www.iedereenfitopschool.nl

