tel: 079-3612793

Montessorischool Passe Partout,
NaamSaturnusgeel
bedrijf
64 , 2718 CT Zoetermeer
fax: 079-3623162
mail: info@montessori-passepartout.nl
web: www.montessori-passepartout.nl
Dependance: Saturnusgeel 70, tel. 079-3612793

1989

2010
Informatiebulletin

Agenda:

• 26 maart: groep 1/ 2 vrij
• 1 april: paasontbijt
• 2 april t/m 5 april: paasweekeinde

• 8 april: diplomazwemmen
• 19 april: om 14.30 uur
bijeenkomst begeleiders
schoolreis in de dependance, lokaal P (juf Claudia).
• 26 t/m 29 april: lustrumfeestweek
• 30 april t/m 16 mei: meivakantie.
• 31 mei/ 4 juni: avondwandelvierdaagse

Tot ziens!
Vorige week zag u
op deze plek een
foto van een tijdelijk afscheid nemende juf Gaby;
vandaag kijkt u
naar juf Lisette die
cadeautjes uitpakt
die haar leerlingen
voor haar meenamen. Ook zij is
een aantal maanden thuis om in
alle rust een baby
te gaan krijgen.
We volgend de
ontwikkelingen natuurlijk zo goed mogelijk, en stellen u op de hoogte als de nieuwe
wereldburger geboren is! Binnenkort nemen we ook nog tijdelijk afscheid van juf
Daphne; zij is ook vanwege zwangerschap aan haar laatste werkdagen bezig!
Tijdens het zwangerschapsverlof van juf Gaby en juf Lisette is juf Tamara van Buul in de klas.
Veel kinderen kennen haar al; ze was al vaker op
Passe Partout! In de afgelopen periode kon het
werk goed door de vertrekkende juffen aan haar
worden overgedragen. In het informatiebulletin
van volgende week stelt juf Tamara zich zelf aan
u voor.

Juf Tamara
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Vandaag was het Groot
Juffendag
Feest in alle onderbouwgroepen. Vanwege een fantastisch toeval bleken
alle juffen tegelijkertijd jarig!
Er werd geschminkt, er
werden pannenkoeken gegeten en spelletjes gedaan; iedereen had een heerlijke ochtend. Dankzij de hulp
van heel veel ouders die een handje kwamen
toesteken werd de juffendag een groot succes!

Er bereiken ons af en toe vragen over de betaling van de ouderbijdrage. Vanaf dit schooljaar wordt de ouderbijdrage per kalen- Ouderbijdrage
derjaar geïncasseerd. Voorheen gebeurde dit per schooljaar. De
reden hiervan is dat de begroting van de school en het bestuur per kalenderjaar loopt
(dit is een wettelijke regeling). De GMR is akkoord gegaan met de wijzing in de ouderbijdrage, onder voorbehoud van een paar tekstuele wijzigingen.
De prijsindexatie van de ouderbijdrage liep voor onze school al
per kalenderjaar. De ouders die via automatische incasso betalen zullen dan ook geen verschil merken. De ouders die door
middel van een factuur betalen, hebben een aanvullende factuur voor de maanden september, oktober, november en december 2010 ontvangen (inclusief het stukje verhoging over de
maanden januari t/m juni 2010). Mocht u met een factuur betalen en willen overstappen op een automatische machtiging, dan
kunt u hiervoor bij de administratie een formulier vragen.
Onderdeel van de feestweek (ter gelegenheid van ons 4e lustrum) is de schoolreis. Deze kunnen we alleen veilig laten verlopen als er voldoende begeleiders zijn. Gelukkig zijn er ieder jaar genoeg vrijwilligers die
zich daar een dagje voor vrij willen maken! Tevoren komen de begeleiders een keer bij
elkaar om afspraken te maken over de manier waarop de schoolreis gaat verlopen, en hoe
er op verschillende situaties moet worden gereageerd. Dit jaar is de bijeenkomst op 19
april, om 14.30 in het lokaal van juf Claudia in de dependance.

Schoolreis

De avondwandelvierdaagse wordt in 2010 georganiseerd van 31 mei
Wandel4
t/m 4 juni. De ouderraad zit
morgen nog
voor u klaar in de hal van beide gebouwen om u in te kunnen
schrijven voor deelname. Bij
voorinschrijving zorgt u ervoor
dat uw kind iedere dag een
versnapering en iets te drinken
krijgt, en een leuke verrassing.
Deelname kunt u ook later nog
bij de organisatie van de wandelvierdaagse regelen, maar de
versnapering en de verrassing
komen dan te vervallen. Schrijf
dus tevoren in; het is ieder
jaar weer een heel gezellige en
Het diplomazwemmen voor onze school
was dit jaar ingepland op 1 april én op 8
april. In verband met het paasontbijt is het diplomazwemmen op 1
april komen te vervallen; al het afzwemmen vindt nu plaats op 8
april.

Zwemdiploma

Aanstaande zaterdag is de Sweet
Lake Jamboree. Dat is een soort
feest om te vieren dat Scouting 100 jaar bestaat. Het begint vanaf
11:00 tot 16:00 uur Je hebt plaatsen om het Stadshart heen, Zoals:
Baden Powellplein (het stadhuisplein), Rode pleintje (grasveld bij de markt), Blauwe
straat(de Dobbeplas en een deel eiland), Rode straat (Marseillepad), beige straat(om het
CKC), en de Groene straat. Je kan er van alles doen van kratten stapelen tot meelopen
met een speurtocht. Een vossenjacht is ook georganiseerd, dus daar kan je ook aan meedoen. (van 11:45 tot 13:15 uur) Er is ook een modeshow van alle uniformen van 100 jaar
geleden tot nu. En er is ook nog een mobiele scoutshop aanwezig (te vinden bij de Rode
straat). Het gaat erg leuk worden en hopen dat er misschien meer kinderen lid worden
van scouting. Dirk-Jan, Lars, en Rowan.

Sweet Lake Jamboree
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