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Introductie
De zomervakantie zit er weer op. Maandag gaat het nieuwe schooljaar van start! We
hebben zin om alle kinderen te begroeten! Afgelopen week zijn alle klaslokalen
ingericht, lessen voorbereid en heeft de eerste teamvergadering plaatsgevonden.

Start schooljaar
Aanstaande maandag gaan om 8:20u de buitendeuren open.
Ouders kunnen dit schooljaar weer op het schoolplein komen en
tot de buitendeur meelopen van de onderbouw, middenbouw,
of bovenbouw. Omdat wij graag om 8:30u willen beginnen
vragen we u om het afscheid van uw kind zo kort mogelijk te
houden. De schooltijden zijn weer als vanouds voor alle groepen
op de middagen tot 14:45u en de woensdag tot 12:15u. De
groepen 1 t/m 3 zijn op vrijdag om 12:00u uit. Hulpouders in de
school zijn weer toegestaan als ze maar 1,5 meter afstand
houden van elkaar en van kinderen. Het team van
Montessorischool Bilthoven is er klaar voor om alle kinderen en
ouders maandag te begroeten!

Agenda
Maandag 30 augustus
1e schooldag 2021-2022

Vrijdag 3 september
ANWB Streetwise alle groepen,
start Dansproject bovenbouw

Vrijdag 3 september
Openingsborrel voor ouders,
leerkrachten, kinderen 16:00u -
17:30u schoolplein

Dinsdag 7 september
Infomiddag middenbouw
16:30u- 17:30u

Donderdag 9 september
Infomiddag bovenbouw
16:30u- 17:30u

Dinsdag 14 september
Infomiddag onderbouw
16:30u - 17:30u

Maandag 27 september
Studiedag; leerlingen vrij

Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
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Team
Het schooljaar gaan wij starten met een aantal nieuwe gezichten. Annick 2 dagen in Den en 1 dag in
Magnolia, Bob in Iep en Maria in Esdoorn. Daarnaast zal Wim als conciërge alle ochtenden van de
week aanwezig zijn. Ten slotte ben ik als nieuwe directeur gestart. In de voorbereidingsweek heb ik al
een positieve indruk van de school gekregen. Ik kijk ernaar uit om met alle leerlingen, ouders,
teamleden en externen die bij de school zijn betrokken te gaan samenwerken. Na een warme
overdracht voor de zomervakantie zal ik komende tijd gebruiken om vooral veel gesprekken te
voeren met iedereen om de school goed te leren kennen.

Openingsborrel
Om het schooljaar goed te kunnen starten wordt er een openingsborrel georganiseerd op het
schoolplein. Met zoveel nieuwe gezichten is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Vrijdag 3
september is de openingsborrel van 16:00u - 17:30u op het plein. We hopen dat zoveel mogelijk
ouders in de gelegenheid zijn om daarbij aanwezig te zijn om een toast uit te brengen op het nieuwe
schooljaar. Let daarbij zelf op om 1,5 meter afstand te houden.

Studiedagen
De studiedagen in dit schooljaar zijn gepland op:
Maandag 27 september 2021
Woensdag 1 december 2021
Vrijdag 4 februari 2022
Donderdag 14 april 2022; dag voor Pasen
Dinsdag 7 juni 2022; dag na Pinksteren

Jaarplanning
De jaarplanning is te vinden op en via het ouderportaal van Parnassys. De actuele planning zal hierin
bijgehouden worden.
Herfstvakantie za 16 okt t/m zo 24 okt 2021
Kerstvakantie za 25 dec 2021 t/m zo 09 januari 2022
Krokusvakantie vrij 25 feb t/m zo 6 maart 2022 Vrijdag voor krokusvakantie vrij
Pasen vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Meivakantie ma 25 april t/m zo 8 mei 2022
Hemelvaart do 26 mei t/m zo 29 mei 2022
Pinksteren ma 6 juni 2022
Zomervakantie za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022
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Informatiemiddagen
Aan het begin van het jaar is het gebruikelijk dat een informatiemiddag door iedere groep
georganiseerd wordt, waarbij ouders en leerkrachten kennis kunnen maken met elkaar en er uitleg
gegeven wordt over de bijzonderheden van dat leerjaar. We hebben in het team besproken op welke
wijze we dit kunnen organiseren, rekening houdend met de corona maatregelen. In de agenda van
deze nieuwsbrief vindt u de data en tijden. We zijn tot de conclusie gekomen dat we grote waarde
hechten aan het persoonlijke contact bij de start van het nieuwe schooljaar en hanteren de volgende
uitgangspunten:

- Maximaal 1 ouder per kind
- Informatiemiddag per lokaal en niet met de hele bouw
- 1,5 meter afstand houden tussen ouders onderling waarbij ouders op 1 vaste plek zitten.

Kleuterplein
Afgelopen week is er hard gewerkt aan het
opknappen van het kleuterplein. Wat wordt
het mooi! We zijn nog op zoek naar ongeveer
zes ouders die 1 of 2 dagen in een weekend
kunnen helpen bij het maken van houten
bankjes, houten tafeltjes en een ‘blote
voeten pad’. U kunt zich aanmelden bij mij
door een reply op deze mail. Aanstaande
maandag kunt u het kleuterplein zelf komen
bewonderen. Vrijdag met de openingsborrel
zullen we het kleuterplein in aanbouw
feestelijk openen.

Communicatie
Iedere 2 á 3 weken zal er een nieuwsbrief met algemene schoolinformatie uit gaan. Leerkrachten zijn
via de mail bereikbaar via hun voornaam@montessoribilthoven.nl. Ik ben bereikbaar via
directeur@montessoribilthoven.nl en via het schoolnummer. Mijn werkdagen zijn maandag t/m
donderdag. Als communicatiemiddel zullen de leerkrachten regelmatig een parro berichtje sturen
met een korte mededeling of foto’s van de dag. Houd deze app dus goed in de gaten en zet
meldingen aan. Volgende week leg ik de laatste hand aan de schoolgids en jaarplanning waarin o.a.
de week van de kennismakingsgesprekken tussen leerkrachten en ouders is opgenomen en alle
activiteiten, studiedagen, vakanties etc. Alle informatie wordt eind volgende week op de website
geplaatst. We hopen op een fijn en gezond nieuw schooljaar. Tot maandag!

Met vriendelijke groet,
namens het team van Montessorischool Bilthoven

Lianne van den Essenburg
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