
Fijne zomervakantie allemaal! 
 
We danken iedereen voor het fijne jaar, voor alle hulp en voor het door u in ons gestelde vertrouwen. 
 
Morgen om 12 uur zwaaien we alle kinderen uit en gaan we genieten van de zomervakantie. 
 
Het team van De Montessorischool wenst u een prettige vakantie!  
 
Wij hopen iedereen weer te zien op maandag 2 september! 

 Kalender Schoudercom 
Wist u dat u in de kalender van Schoudercom 
ook schoolvakanties, studiedagen en andere 
belangrijke data kunt lezen? Begin volgend 
schooljaar ontvangt u ook een kalender die u 
kunt printen en ophangen.  

Groen schoolplein 
 
Na de oproep wie er mee wilt denken/doen 
met het groener maken van het schoolplein, 
zijn we met de groencommissie gestart.  
Inmiddels zijn we 3 bijeenkomsten verder, 
hebben we een brainstorm gehad en zijn de 
taken verdeeld om onder andere subsidies aan 
te vragen. In de bijlage een voorlopige schets 
van het nieuwe schoolplein. 

 
Vrijdag 19 juli 12.00 uur vrij!  Zomervakantie!! 
Vrijdag 30 augustus    eerste Whatsupp 
Maandag 2 september    start schooljaar 
Woensdag 11 september 19.00 uur informatieavond alle groepen 
Woensdag 18 september   studiedag, alle kinderen vrij 



In de categorie ‘’hele mooie verrassingen’’: 
 
Reneé en Hans  (van Sophia en Max Andrade uit de middenbouw) zijn onlangs in het huwelijksbootje 
gestapt. Aan de gasten is gevraagd om het bruidspaar geen cadeau te geven, maar een bedrag te  
schenken aan onze school. U zult begrijpen dat wij heel verrast en heel blij zijn met deze mooie gift. 
 
In overleg met het bruidspaar is besloten om er chromebooks en bibliotheekboeken van aan te schaffen. 
Hartelijk dank en veel geluk in jullie verdere leven samen! 

VakantieBieb 
 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden  
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een  
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de  
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 
tijdens de zomervakantie en biedt een brede  
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele 
gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje 
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de 
App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van de bibliotheek. De  
VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook 
de boeken voor volwassenen beschikbaar. De  
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

Afscheid nemen blijft lastig… maar toch doen we het: 
 
Lieve kinderen van groep 8, we hebben van jullie genoten tijdens de musical en alle jaren dat jullie 
hier hebben rondgelopen. 
 
Ook willen we jullie bedanken voor het leuke afscheidscadeau, nu kan meester Jan zélf de boel op 
STELTEN zetten :) 
 
Het ga jullie goed, en mochten jullie komend jaar na schooltijd in de buurt zijn van de Montessori-
school en bij jezelf denken ‘’ik fiets even langs’’…. fiets dan ajb door naar huis! :) 
 
Groeten van meester Jan en zijn collega’s. 

 


