Nieuwsbrief
# 1, 18 augustus 2022

Introductie
Maandag gaat het nieuwe schooljaar weer van start! We zijn goed voorbereid en
hebben veel zin om alle kinderen weer te begroeten. In de zomervakantie is er van
alles achter de schermen gebeurd: het platte dak is eraf gehaald en de eerste laag van
het nieuwe dak zit erop, er is flink gesnoeid naast de school, de handvaardigheid
ruimte is opgeknapt, lokalen schoongemaakt en ingericht, lessen voorbereid, iedere
bouw heeft vergaderd en vandaag hebben we onze 1e teamvergadering gehad.

Start schooljaar
Aanstaande maandag gaan om 8:20u de buitendeuren open.
Net als vorig schooljaar kunnen ouders mee het schoolplein op
en tot aan 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 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. Dit schooljaar zijn er twee nieuwe
gezichten in de school. Amelie Frenken als vakdocent beeldende
vorming en Else Mackaaij als leerkracht van Palm op woensdag
en donderdag. Het team van Montessorischool Bilthoven is er
klaar voor om alle kinderen en ouders maandag te begroeten!
We hebben er heel veel zin in en de sfeer zit er al goed in bij het
team!

Agenda
Maandag 22 augustus
1e schooldag 2022-2023
Vrijdag 26 augustus
Openingsborrel voor ouders,
leerkrachten, kinderen 16:30u 18:00u schoolplein
Maandag 29 augustus
Informatie avond onderbouw
19:30u
Woensdag 31 augustus
Informatie avond middenbouw
19:30u
Maandag 5 september
Informatie avond bovenbouw
19:30u
Maandag 26 september
Studiedag Montessori
onderwijs; leerlingen vrij
Woensdag 5 oktober
Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober
Dag van de duurzaamheid

Nieuwsbrief
Openingsborrel
De openingsborrel van vorig jaar was een groot succes. Daarom wordt er ook dit schooljaar een
openingsborrel georganiseerd op het schoolplein waarbij ouders en teamleden de gelegenheid
krijgen elkaar te leren kennen. Volgende week vrijdag 26 augustus is de openingsborrel van 16:30u 18:00u op het plein. We hopen dat zoveel mogelijk ouders en teamleden daarbij aanwezig kunnen
zijn om een toast uit te brengen op het nieuwe schooljaar!

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

za 22 oktober t/m zo 30 oktober 2022
za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
vrij 24 februari t/m zo 5 maart 2023 (vrij 24 februari vrije dag)
vrij 7 april t/m ma 10 april 2023
za 22 april t/m zo 7 mei 2023
do 18 mei t/m zo 21 mei 2023
za 27 mei t/m ma 29 mei 2023
za 8 juli t/m zo 20 augustus 2023

Studiedagen
Maandag:
Vrijdag:
Woensdag:
Donderdag:
Dinsdag:

26 september 2022
25 november
1 februari 2023
Do 6 april 2023 (dag voor goede vrijdag)
Di 30 mei (dag na Pinksteren)

Informatieavonden
Aan het begin van het jaar is het gebruikelijk dat een informatieavond door iedere groep
georganiseerd wordt, waarbij ouders en leerkrachten kennis kunnen maken met elkaar en er uitleg
gegeven wordt over de bijzonderheden. In de agenda van deze nieuwsbrief en op Parro vindt u de
data en tijden. Let op: er zijn een paar wijzigingen geweest ten opzichte van de eerder gedeelde
informatie voor de zomervakantie. Alle informatie avonden starten om 19:30u.

Communicatie
Eens per 3 weken zal er een nieuwsbrief met algemene schoolinformatie uit gaan. Leerkrachten en
andere medewerkers 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.
De schoolgids 2022-2023 is gereed en is te vinden op de website van de school onder het kopje
documenten. We hopen op een fijn en gezond nieuw schooljaar. Tot maandag!

Met vriendelijke groet, namens het team van Montessorischool Bilthoven
Lianne van den Essenburg

