
   

 

  

 

 
 
 
  

 

Jaargang 2018-2019  NIEUWSBRIEF 13   Maandag 11 maart  2019 

      

AGENDA 

13-3-2019    Landelijke Montessoridag  

20-3-2019    Voetbaltoernooi gr 5/6 (o.v.b.)  

20-3-2019    Studiedag: alle leerlingen vrij! 

    STEMBUREAU IN DE SCHOOL 

  

 
                                                             

 

 

 

 

 

            

 

Voor de vakantie hebben we u geïnformeerd over  de landelijke onderwijsstaking en de actieweek, die 

vandaag om 12 uur is gestart met een lawaai-moment in de school, samen met andere basisscholen, 

hogescholen en universiteiten.  

              Ook de enorme regen hield ons vandaag niet tegen; 

Samen met de kinderen hebben we met veel geluid vanuit de Pas een alarmsignaal afgegeven voor de 

verbetering van de onderwijstoekomst voor uw kind! 

Wij houden u deze week op de hoogte van de diverse acties waarmee we in deze week vooral willen laten 

zien dat onderwijs in ons hart zit en dat leraar zijn juist een heel mooi en waardevol beroep is! 

Om onze acties te ondersteunen kunnen wij uw hulp goed gebruiken; 

• Denkt u aan het ondertekenen van de petitie? 

 https://www.investeer-in-onderwijs.nl/   

• Wij zijn op zoek naar witte lakens die we mogen beschilderen; 

• Zijn er ouders of opa’s en oma’s die donderdag willen helpen 

met koekjes bakken? 

• Is er iemand met een camera drone die ons vrijdag kan filmen 

tijdens één van onze acties? 

Kunt u iets betekenen? Dan kunt u zich melden bij juf Stofke of Juf 

Marjolein. 

 

 

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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EEN DERDE KLEUTERGROEP VANAF 18 MAART 

We vinden het fijn om te zien dat steeds meer kinderen en ouders met plezier naar onze school komen, echter 

dit brengt ons ook een uitdaging. We willen alle kinderen die onze school bezoeken de aandacht, maar ook 

“de ruimte” geven om zich te ontwikkelen op zijn of haar niveau.  Voor het opstarten van een derde 

kleutergroep zijn we in gesprek gegaan met het college van bestuur van PRO8 en samen hebben we met trots 

een mooi plan gemaakt, voor het creëren van een extra groepslokaal. Deze behoefte aan uitbreiding van 

onze huidige school, is reeds in december verzonden aan de gemeente Doetinchem echter tot op heden 

heeft dit nog niet geleid tot toestemming om onze school te mogen uitbreiden.   

Voor de vakantie hebben we de ouders van kinderen uit de onderbouw (groep 1-2) reeds geïnformeerd dat 

we ondanks het bericht dat we voorlopig nog geen extra groepslokaal mogen creëren, toch vanaf maandag 

18 maart starten met drie kleutergroepen en gaan dit op een andere manier organiseren i.v.m. de grootte van 

deze groepen nu. In overleg met onze leerkrachten hebben we ervoor gekozen om een derde groep te 

starten, waarin al onze oudste kleuters (groep 2) geplaatst worden. De leerkrachten kunnen met deze kleine 

groep oudste kleuters nog meer individuele aandacht geven ter voorbereiding op groep 3. Naast deze derde 

kleutergroep, behouden we onze twee groepen jongste kleuters in de huidige lokalen 1-2A en 1-2B en denken 

dat we in twee kleinere groepen ons montessori-aanbod beter kunnen vormgeven en kunnen aansluiten bij de 

ontwikkeling van kinderen in een kleutergroep.  

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?  

Juf Astrid zal in groep 1A de gehele week “de juf” blijven voor de jongste kleuters uit deze groep. In groep 1B 

zijn we blij dat juf Ingrid na de carnavalsvakantie al weer zodanig hersteld is, dat ze op donderdag en vrijdag 

weer in de groep kan zijn.  Juf Loreen heeft de afgelopen weken juf Ingrid vervangen en inmiddels is zij voor 

deze groep kinderen een vertrouwd gezicht geworden. We hebben juf Loreen daarom gevraagd of zij op 

maandag, dinsdag en woensdag bij de jongste kleuters in groep 1B zou willen blijven. Fijn dat we juf Loreen op 

deze manier in deze groep kunnen inzetten! Juf Kimberly zal met de oudste kleuters (uit groep 2B) in de nieuwe  

groep 2C aan de slag gaan, samen met juf Natasja en de oudste kleuters uit groep 2A. Juf Natasja is vanaf 

december werkzaam in groep 1-2A en dus inmiddels ook een vertrouwd gezicht in de onderbouw.  

Voor de oudste kleuters die naar deze “nieuwe groep 2c” gaan, zullen we deze week een ruimte binnen de 

school inrichten en zullen we de kinderen die naar deze groep gaan, informeren over de nieuwe groep, de 

nieuwe juffen en hun lokaal. Deze ouders ontvangen tevens aan het eind van deze week praktische informatie 

o.a. over een kennismaking en het onderwijsaanbod in deze groep. Mochten er vragen zijn, horen wij deze 

uiteraard graag, zodat wij deze mogelijk ook mee kunnen nemen in onze informatie verstrekking. 

We hopen dat we spoedig een antwoord ontvangen van de gemeente en tot die tijd  zien wij een mooie kans 

om in drie kleine groepen het onderwijs vorm te geven zoals wij dat op Montessorischool de Pas voor ogen 

hebben.   
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VERKEERSSITUATIE DE PAS 

De werkzaamheden rond de Terborgseweg gaan weer een nieuwe fase in. Het kruispunt 

Raadhuisstraat en Terborgseweg gaat dicht. Hier een plaatje met de situatie. Wij willen u vragen 

gebruik te blijven maken van de parkeerplaats aan de Wei van Ome Karel. Parkeren bij de kerk is 

niet toegestaan, ook niet om uw kind te brengen.  

 

  

SUBSIDIEAANVRAAG GROEN SPEELPLEIN DE PAS 

YESSSSS,  

de subsidie aanvraag die is gedaan voor de aanleg van een mooi groen plein is toegekend! 

17500 euro 
We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen!  



WOENSDAG 13 MAART OPEN DAG 

 

Woensdag 13 maart is de 

landelijke Montessori 

open dag.  

Ook onze school doet 

hieraan mee. In 

tegenstelling tot 

voorgaande jaren, is er 

deze dag geen 

mogelijkheid om nieuwe 

kinderen aan te melden, 

maar willen wij juist de 

deuren openen vanaf 

8.30 uur voor iedereen 

die eens een kijkje wil 

nemen in het Montessori-

onderwijs én onze leuke 

school.  

“Nodig opa of oma dus 

van harte uit, om ze te 

laten zien wat jij allemaal 

op school doet!”  

 

  



 

 



 

  



 


