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Uitdagend onderwijs met een sterke basis
AGENDA
Maandag
10

dinsdag
11

woensdag
12

donderdag
13

vrijdag
14

17

18

19
Kerstvoorstelling
in het theater
door kinderen
voor kinderen.

20
Kerstviering
Kinderen zijn
vanaf 12.00
uur vrij.
Kerstviering
vanaf 16.45
uur.

21
Kerstvakantie start
om 12:00

INFORMATIE OVER DE KERSTVIERING
Op donderdag 20 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Vrijdag 21 december hebben de
kinderen vanaf 12.00 uur Kerstvakantie.
U heeft onderstaande informatie al ontvangen via een brief van de Oudercommissie.
Donderdag 20 december wordt het Kerstfeest op school gevierd voor groep 1 t/m 4 van 16.45 -18.30
uur en voor de groepen 5 t/m 8 een kwartier langer tot 18.45 uur.
De kinderen stellen met elkaar een Kerstdiner samen. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Op de
deuren van alle lokalen hangen kerstballen met daarop verschillende gerechten. U kunt een gerecht
uitkiezen en deze wellicht samen met uw zoon/dochter gaan maken. Alle gerechten kunnen
donderdag 20 december om 16.45 uur worden gebracht.
Terwijl de kinderen binnen genieten van het Kerstfeest, kunt u als ouder/verzorger naar de
Kerstmarkt komen.
In verband met het Kerstdiner willen wij u vragen om uw zoon/dochter uiterlijk woensdag 19
december een bord, beker en bestek mee te geven naar school.
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VERKEERSDRUKTE TIJDENS KERSTVIERING

Zoals hiervoor al geschreven wordt op donderdagavond 20 december vanaf 16.45 uur de Kerstavond
op onze school gehouden. Meer dan 320 kinderen zullen naar school komen.
We willen graag, dat u lopend of met de fiets naar school komt. De fiets kunt u op de parkeerplaats
van de Oude Doetinchemseweg plaatsen, want de fietsstalling aan de Plantsoensingel Noord wordt
gebruikt voor de Kerstmarkt. Wilt u er rekening mee houden, dat er waarschijnlijk geen vrije autoparkeerplaatsen in de buurt van de school zullen zijn of u moet op tijd komen. U kunt wel gebruik
maken van de Kiss en Ride zone, maar dan moet u natuurlijk meteen doorrijden als u uw kind(eren)
heeft afgezet. De auto mag daar niet geparkeerd worden.
Alvast bedankt.

KERSTBAKJES MAKEN
Beste ouders van groep 3 en 4,
Woensdag 19 december willen we met de kinderen van de groepen 3 en 4 kerstbakjes maken. Wilt u
zo vriendelijk willen zijn uw zoon/dochter die dag een bakje met oase en een paar versieringen mee
te geven? Uiteraard mogen de bakjes al eerder worden meegegeven.
Tevens vragen we nog enkele ouders ‘met groene vingers’ om ons te
ondersteunen. Als u dit leuk lijkt, kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.
Bij voorbaat dank, de leerkrachten van 3 en 4.

KERSTFEEST IN BARGHSE HUUS
Op woensdag 19 december vieren we traditiegetrouw met de kinderen het Kerstfeest in het Barghse
Huus. Er wordt veel aandacht besteed aan muziek, dans en drama. Deze kerstuitvoering wordt
gedaan door én voor kinderen.

SINTERKLAASBEZOEK BIJ KASTEEL BERGH

De groepen 1 t/m 3 hebben op maandag 26 november een
bezoek gebracht aan Sinterklaas bij het Kasteel Bergh.
Dit was weer een mooie belevenis.
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GEWIJZIGDE EMAILADRESSEN

Per 1 januari worden de volgende emailadressen gewijzigd:




Schoolmail: Info@obsmontferland.nl wordt montferland@paraatscholen.nl
Administratie: administratie@obsmontferland.nl wordt
administratie.montferland@paraatscholen.nl
Medezeggenschapsraad: mr.montferland@paraatscholen.nl

MONTFERLANDRUN 2018
Zondag 2 december was het weer zo ver, de Montferlandrun 2018 ging van start.
Er liepen maar liefst 103 kinderen van onze school mee. Een geweldige prestatie in het koude en
natte weer. ’s Heerenberg was rood gekleurd door zoveel deelnemers van onze school.
We zijn reuze trots op iedereen.

BEDANKT OUDERS EN KINDEREN
Op 1 januari 2019 draag ik het stokje over aan een nieuwe directeur.
Ik heb met heel veel plezier al die jaren gewerkt op deze prachtige school samen met een zeer
gemotiveerd team. Vanaf 1976 ben ik werkzaam in het onderwijs. Natuurlijk eerst als leerkracht, later
als remedial teacher en zorgcoördinator. In 2005 ben ik begonnen als directeur op ’t Montferland met
240 kinderen. De school heeft een enorme groei doorgemaakt en wij tellen op dit moment 310
kinderen. De enorme inzet en gedrevenheid van het team heeft er voor gezorgd dat de school een
fijne school is om te zijn.
Maar na 40 jaar onderwijs is het tijd voor iets anders. Ik zal meer tijd krijgen voor mijn twee
kleinkinderen Pepijn en Evi, mijn kinderen en de familie. Ook wil ik graag meer tijd maken voor mijn
hobby’s, zoals tuinieren, wandelen, lezen, muziek luisteren en zo veel meer.
Mijn laatste werkdag is donderdag 20 december. Dan zie ik u nog even op de kerstavond. Op
donderdag 17 januari neem ik afscheid van de kinderen. Als mijn afscheidscadeau aan alle kinderen
worden er op donderdag 17 januari muzikale workshops gegeven in alle groepen door de
Klankenkaravaan. U wordt ook uitgenodigd om ’s middags de uitvoering van deze muzikale
happening bij te wonen. Hoe dit allemaal georganiseerd wordt, hoort u na de kerstvakantie.
Ik wil iedereen nu alvast hartelijke bedanken voor de fijne samenwerking. Ook hartelijk dank voor alle
lieve reacties, die ik de afgelopen weken van u heb ontvangen, nadat bekend werd dat ik afscheid ga
nemen. Dank u nogmaals.
Ik wens u samen met uw kinderen en familie heel veel geluk toe.
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