
Gevonden voorwerpen 
Op de kapstok beneden bij de keuken hangen nog diverse 
kledingstukken van kinderen. 
Wilt u aan uw kind(eren) vragen even te kijken 
of er iets van hem of haar bij hangt? 

Annemieke Wijma 
Het is de school die mijn man Gerard en ik het beste von-
den passen bij onze beide dochters Clara (inmiddels 19) 
en Ella (nu 17). De oudste zegt al op de basisschool goed 
te hebben leren plannen; ze maakt ook nu ze studeert, nog 
elke week een weekplanning. De jongste weet nog dat ze 
in de brugklas verbaasd was te horen dat veel kinderen op 
andere basisscholen alles op hetzelfde moment deden en 
blij was dat zij zelf heeft mogen kiezen wanneer ze welk 
werkje deed! 
Ook is Montessorischool Noordwijk de school waar ik 
na mijn Master Special Education Needs met veel plezier 
een aantal jaar privé RT gegeven heb. En ook heb ik 
samen met juf Henriëtte een leuke tijd gehad tijdens het 
invallen in de middenbouw toen juf Iris met zwanger-
schapsverlof was. 
Hiervoor was ik 11 jaar werkzaam op Montessorischool 
Wassenaar waar ik zowel als ib-er, als onderbouw leer-
kracht veel ervaring heb opgedaan. Ik heb er erg veel zin 
in om nu in Noordwijk, samen met juf Nicoline, een on-
derbouw groep te gaan leiden. Het werken in de onder-
bouw, echt werken aan de basis, ligt mij als montesso-
rileerkracht goed. Ik vind de Montessorilesjes voor de 
onderbouw super leuk en ga me er vol voor inzetten 

Spelletjesochtend 
De laatste vrijdagochtend van het jaar 
mogen de kinderen gezelschaps- 
spelletjes mee naar school nemen. 
 

De VakantieBieb  
is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis 
app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! 
De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. 
Dus ook als leerlingen géén lid zijn van 
de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul 
van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast 
staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zo-
als Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht 
op het schaduwdier van John Flanagan. 

Maandag 13 juli   afscheidsmusical groep 8 
Dinsdag 14 juli 14.30 uur uitzwaaien groep 8 
Woensdag 15 juli   afscheid en uitzwaaien Juliëtte 
Donderdag 16 juli  kinderen nemen ’s middags een kijkje bij de nieuwe (of dezelfde) juf 

of meester 
Vrijdag 17 juli 12.00 uur  spelletjesochtend, aftellen en start zomervakantie 
Maandag 31 augustus  start nieuwe schooljaar 



Dag, dag juf Juliëtte 
 
Na 13 jaar heb ik woensdag mijn laatste dag op de Montessorischool Noordwijk. In die tijd heb ik de 
school zien groeien en ben ik meegegroeid. Wat ik zo fijn vind en wat ik zeker ga missen, is dat ik alle 
kinderen ken, en de meesten van hen ook van kleuter tot bovenbouwer heb zien groeien. De sfeer voelt 
zo vertrouwd en het is altijd gezellig met mijn collega’s; dat is het unieke van deze school. Op mijn 
volgende school die 2x zo groot zal dat vast anders zijn. Een nieuwe ervaring waar ik weer van kan le-
ren, maar ook veel van mijn kennis en vaardigheden kan overbrengen bij mijn nieuwe collega’s van de 
onderbouw. Heel benieuwd ben ik hoe uiteindelijk het groene schoolplein eruit komt te zien. Met de 
enthousiaste werkgroep ben ik overtuigd dat dat goed gaat komen.  
Graag wil ik jullie als ouders bedanken voor alle mooie momenten die ik met jullie kinderen heb mo-
gen beleven. Het vertrouwen in elkaar en jullie hulp bij de schoolactiviteiten. Samen laten we onze (ja, 

het zijn ook een beetje mijn kinderen geweest  ) laten groeien en bloeien. Ik ga deze school missen. 
Tot ziens! 
Juliëtte    

Woensdag om 12.15 uur kunt u Juliëtte bij het hek van OB A gedag zeggen! 

Musical groep 8 
Maandag gaan we genieten van de afscheidsmusical van groep 8. Door Corona is het allemaal een 
beetje anders, maar gelukkig kan de naaste familie van de kinderen komen kijken in Theater De 
Muze. Ook wordt er een video-opname gemaakt waardoor ook anderen achteraf nog kunnen genie-
ten van het optreden. 
Voor de kinderen op school was het gisteren  en vandaag al genieten in de aula. 

Paulien Warmerdam  

Mijn naam is Paulien Warmerdam. Ik 
ben 24 jaar en kom uit Noordwijker-
hout. Ik hou van reizen, koken en le-
zen. Daarnaast speel ik al 12 jaar soft-
bal. Na mijn afstuderen heb ik op ver-
schillende scholen gewerkt en vanaf 
komend jaar werk ik in de midden-
bouw op Montessori Noordwijk. Ik 
heb ontzettend veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en hoop iedereen na de va-
kantie snel te kunnen begroeten.  


