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AFSCHEIDSTOURNEE MEES WIM
Lieve allemaal,
Maandag 15 april begon mijn laatste schoolweek met een enorm grote kaart die ik voor mijn
computer vond. Daarop stonden de nu al gedenkwaardige woorden: Afscheidstournee mees
Wim.
Team en kinderen hadden een waar afscheidsprogramma samengesteld. Steeds weer die
komende dagen werd ik door kinderen opgehaald voor een korte presentatie met hun eigen
klas en leerkracht. Er was flink gebrainstormd en geoefend. Het werd een klein feestje voor mij
om door hen in het zonnetje gezet te worden met een dansje, diverse muzikale items, een
liedje, een vertelvoorstelling, tekeningen, verhalen. Zo ontstonden speciale momenten om van
alle kinderen in kleine omvang afscheid te nemen.
Op woensdag bracht mijn afscheidsreceptie een grote schare genodigden en betrokkenen
naar school. Vele voor mij betekenisvolle relaties door de jaren heen kwamen voorbij. Wauw,
wat werd ik in het zonnetje gezet. Zoveel lieve woorden werden gesproken. Het was zo druk
dat ik helaas slechts heel beperkt kon spreken met mijn gasten. Gasten die zich allemaal voor
mij hadden vrijgemaakt of voor mij een (soms lange) reis hadden gemaakt. Ik heb ieders
bezoek wel in mijn hart opgeslagen, zodat ieders intenties veel langer doorwerken dan de
paar minuten tijdens de receptie. Bovendien krijg ik nog een fotoreportage. Ik ben enorm
dankbaar voor deze belangstelling, de loutering die daar deel van was, en de berg cadeautjes!
Woensdagavond bracht een heerlijk samenzijn en een lopend buffet met mijn team en de oud
collega’s die erbij waren. Lekker met elkaar herinneringen ophalen, mijmeren en opnieuw:
toespraken en cadeaus.
Donderdagmorgen werd ik opeens verrassend onthaald door een grote rij van kinderen die
voor mij een prachtig loflied zongen op de speelplaats: een fantastisch moment!
Donderdag bracht de kinderen vervolgens in aanraking met Afrikaanse en Zuid-Amerikaans
dans. Het was mijn slotcadeau aan de kinderen en bracht mij het slotakkoord dat ik voor ogen
had. Veel ouders beleefden mee hoe deze dag eindigde met een wervelende dansshow door
de kinderen bij Fabia DansCenter. Hier wachtte mij opnieuw een bijzonder cadeau: een grote
sjamanendrum!! Wat een prachtige herinnering leverde deze dag op voor mijn verhalenboek
van het leven.
Donderdagmiddag was er behalve een drankje met mijn team het volledige besef dat dit de
laatste keer was dat we zo bij elkaar zaten. De ene collega was er pas kort, maar de meesten
veel langer, waarvan sommigen meer dan 25 jaar. Het afscheid was zeker emotioneel. Ik
bleef die avond tot laat alleen op school. Er was nog wat af te handelen en op te ruimen. In het
besef dat ik de school 33 jaar geleden ‘alleen’ begonnen ben, sloot ik met enige melancholie
om half tien de school en mijn schoolleiderschap ook ‘alleen’ af.
Thuis wachtte me vervolgens nog een wel heel gave en buitengewone verrassing: een
enorme berg kaarten en briefjes van ouders en kinderen! Wat een ontzettend mooi
thuiskomen na deze intense dag! Heerlijk om daar op dat moment met mijn vrouw en zonen
nog even in te duiken! Het was heel veel post! Ik heb er diverse dagen over gedaan om alles
te openen, te bewonderen en te lezen.

En nu is het ruim een maandje verder. Ik leid na vele jaren een leven zonder
schoolverantwoordelijkheid. Dat is apart, maar vol nieuwe blik en passie op het nieuwe pad
dat voor me ligt. Ik ben de komende weken af en toe wel even op school om informatie te
delen of rustig over te dragen. Dat is prettig.
Rest mij u nogmaals enorm te bedanken voor de fijne jaren, uw lieve woorden, uw cadeaus,
uw kaarten enz.
En natuurlijk maak ik een diepe buiging van dank en waardering naar alle betrokkenen van
team en oudervereniging die zich hebben ingezet voor mijn zo succesvolle afscheidstournee.
Dat moet een klus geweest zijn naast het dagelijkse schoolwerk.
Ik heb genoten en blijf de komende periode door genieten als ik de gekregen wijn drink, de
boeken lees, de foto’s bekijk of mijmer over wat zich allemaal heeft afgespeeld.
Het gaat u allen goed in uw leven met de uwen om u heen.
Lieve groet, Wim Danckaarts
TERUGBLIK
De schoolsportweek van 13 - 17mei jl. was mede door het heerlijke weer zeer geslaagd. De
kinderen konden zich volop uitleven in tal van bekende en onbekende sporten.
Op 11 mei j.l. hebben Finn, Cas, Chad, Vincent, Britt en Annemare meegedaan aan het NK
Robotica (Robocup Junior) in het Science Centre Delft . Het programmeren van een
zelfgebouwde robot (Lego Mindstorm) stond hier centraal. Zij hebben een mooie 5e plaats
weten te behalen.
FORMATIEZAKEN
Juf Sandra, onze onderwijsassistent onderbouw, heeft te kennen gegeven dat zij per einde dit
schooljaar stopt met haar werkzaamheden hier op school. Zij heeft een nieuwe baan
gevonden in de gezondheidszorg. Wij wensen haar veel succes!
Deze week zal er een vacature geplaatst worden voor een nieuwe onderwijsassistent. Mocht u
als ouder geïnteresseerd zijn en willen solliciteren, dan kunt u reageren naar of verdere
informatie verkrijgen bij de directeur.
Het lijkt erop dat wij per aankomend schooljaar een nieuwe IB’er hebben! Wij hebben een
geschikte kandidaat gevonden en de onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.
Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief verder te kunnen informeren.
THEMA-AVOND GESLAAGD!
Woensdagavond 15 mei organiseerde de Oudervereniging voor de tweede keer een themaavond voor alle ouders. Deze keer stond ‘Positief opvoeden’ centraal. Een groep
geïnteresseerde ouders kreeg van pedagoog Liesbeth Kraaijveld inzicht in de principes
waarop positief opvoeden is gebaseerd. En er was veel ruimte om eigen ervaringen voor te
leggen aan de groep. Daarnaast gingen de ouders in groepjes aan de slag met
praktijksituaties. Al met al een geslaagde avond!
De volgende thema-avond staat gepland voor het volgende schooljaar. Het thema is nog niet
bekend. Heb je suggesties voor een thema, laat het weten aan de Ouderverenging via
oudervereniging@montessorinwk.nl

BESTELLEN SCHOOLFOTO’S
Als het goed is heeft u op 14 mei jl. via uw kind de inlogcode ontvangen voor het
bestellen van de schoolfoto’s. Tevens heeft u een e-mail ontvangen met de
bestelprocedure.
Mocht u hier nog vragen over hebben of komt u er niet uit, dan kunt u een mail sturen naar:
info@martinbouwman.nl
OPROEP OVERBLIJFKRACHTEN
Per direct zijn wij op zoek naar overblijfkrachten. Heeft u mogelijkheden of wilt u eerst meer
informatie, dan kunt u zich wenden tot de overblijf coördinator Liza Breedevelt via
overblijven.montessorinwk@gmail.com, tel.nr. 06-42397618, Anne Timmerman (moeder van
Mitch uit groep I) of bij onze directeur Peter Rietveld.
HERINNERING INVULLEN VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID OUDERS!
Medio mei heeft u per mail het verzoek en inloggegevens ontvangen voor het invullen van de
vragenlijst ‘sociale veiligheid’.
Uw ervaringen zijn voor onze school van groot belang om een idee te krijgen van de kwaliteit
die wij in uw ogen goed of minder goed leveren. Op die manier krijgen we een scherper beeld
van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te
betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan stellen wij het zeer op prijs
wanneer u dit alsnog wilt doen.
Dit kan tot 11 juni a.s!
Alvast hartelijk dank!
Helaas is het niet mogelijk u nieuwe inloggegevens te verstrekken aangezien deze door het
systeem zelf worden gegenereerd en eenmalig random worden verstrekt.
OPBRENGST STATIEGELDACTIE ALPE D'HUZES
Beste ouder, verzorger,
Alle flessen zijn ingeleverd, alle statiegeldbonnetjes zijn verzilverd en al het geld is geteld.
Bij elkaar is er 343,15 opgehaald voor het KWF!!!
Ontzettend bedankt voor alle bijdragen.
Met vriendelijke groeten,
Debbie Belterman en Arno Rietveld
PRAATAVONDEN JUNI
De kinderen van groep 2 (met bouwsprong) t/m groep 7 krijgen deze maand een geschreven
verslag. Ook groep 8 krijgt een beknopt eindverslag mee.
Daarmee legt de leerkracht de bevindingen en resultaten vast van uw kind.
Tijdens de praatavonden worden de verslagen vervolgens besproken. Niet alle betrokken
ouders zullen deze keer worden uitgenodigd, want niet altijd is een gesprek nodig. Dat laten
we u nog weten. Mocht u toch een gesprek willen dan kunt u natuurlijk altijd even contact
opnemen en afstemmen met de leerkracht. Voor data zie overzicht belangrijke data.

ZOMERFEEST – 5 JULI
Het jaarlijkse Zomerfeest staat weer voor de deur, vrijdag 5 juli is het
zover. Van 17.00 uur tot 19.30 uur zijn kinderen, ouders, het
schoolteam, opa’s, oma’s en bekenden van harte welkom op ons
schoolplein.
Bijgaand treft u alvast informatie aan over het thema, de voorverkoop en
oproep tot hulp!
U heeft vorige week via uw kind al een briefje ontvangen met een oproepje voor restmateriaal.
Deksels, (bier)dopjes, kurken, blikjes, restjes hout, restjes wol, oude cd’s, eierdozen,
snoertjes, ijzerdraad, paperclips, wc-rollen, schroefjes etc. kunnen we goed gebruiken.
Maar we zoeken ook oude elektrische apparaten die uit elkaar gehaald kunnen worden.
Help ons mee verzamelen en lever het materiaal in bij het Doc.
BOUWSPRONG- EN AFSCHEIDSFEESTEN
Op woensdagmiddag 17 juli vinden de bouwsprongfeesten plaats voor groep 2 en 5. U
ontvangt daarover nog verdere berichten via de juf. Dat geldt ook voor de afscheidsavonden
van groep 8 op 16 en 17 juli a.s.
E‐BOOKS VOOR HET HELE GEZIN MET DE VAKANTIEBIEB APP
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐
niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juni tot en met 31
augustus kunnen uw kinderen genieten van 50 e‐books. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar.
Voor meer informatie over de VakantieBieb kunt u terecht op www.vakantiebieb.nl/jeugd
MUDMANIACSRUN (tip)
Op zaterdag 22 juni a.s. van 09.30 – 14.00 uur organiseert Kinderopvang Humanitas de
succesvolle MudmaniacsRun! bij Outdoor Valley in Bergschenhoek. Aanmeldingen en verdere
informatie www.facebook.com/mudmaniacsrun
Het aanmeldformulier vindt u ook in deze link: https://bit.ly/2HLBPDS
CODERDOJO
Zaterdag 15 juni organiseert bibliotheek de Groene Venen voor alle toekomstige
programmeurs van 7 tot 17 jaar de laatste Coderdojo van dit seizoen! Vind je het leuk
om hierbij te zijn, schrijf je dan snel in! Inschrijven kan via de website
(https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/jeugd-activiteiten/codeclubNieuwerkerk111111.html)
NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De meivakantie ligt al weer vier weken achter ons. De afgelopen weken is nog
een aantal nieuwe kinderen in de groepen gestart.
In de afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema ‘kleine beestjes’.
We hebben een buitenles gehad bij de sloot van ‘de Watersnip’, waarbij we
hebben geleerd over beestjes in de sloot en mochten we zelf ook met netten
vissen. In de klassen hebben we gezongen, geknutseld en gepraat over het
thema. En wat extra bijzonder was; we hadden een heuse vlinderkweekbox in onze klassen!

We hebben de eitjes uit zien komen, de kleine rupsjes zien groeien en uit de cocons vlinders
zien komen! Het was erg leuk en we konden niet stoppen met kijken!
In voorbereiding op het zomerfeest knutselen en werken we de komende weken in het thema
‘Ruimte en de toekomst’. Ook de laatste knutselochtend van dit schooljaar, op woensdag 26
juni a.s. (knutselouders let op, dit is een gewijzigde datum) staat in het teken van dit
thema. We wensen de hulpouders weer veel plezier.
Tot slot nog een belangrijke mededeling. Eind juni vindt de laatste praatavond van dit
schooljaar plaats. Niet alle ouders zullen hiervoor worden uitgenodigd. U krijgt hierover nog
meer informatie.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouwgroepen 4 en 5 hebben genoten van de sportdagen.
Het was heerlijk weer en heel gezellig.
Groep 5 heeft een uitstapje naar de kaasboerderij gemaakt.
Daar kregen de kinderen informatie over het maken van kaas en mochten ze natuurlijk ook
een stukje kaas proeven.
Met veel plezier hebben we de vlinderbakken verzorgd en de ontwikkeling van ei naar rups,
van rups naar pop en van pop naar vlinder gevolgd.
De koolwitjes hebben we vrijgelaten in de natuur.
Vrijdag 21 juni gaat groep 5 naar de Schouwburg in Gouda naar een voorstelling waarin juf
Nanouk speelt.
Dat vinden wij best wel spannend en bijzonder.
Dinsdag 25 juni viert de middenbouw meester en juffendag !
Het thema van dit feestje is gekke hoedjes!
Het programma gaan we nog niet verklappen maar we hopen op mooi weer.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Op vrijdagochtend 21 juni a.s. gaat groep 5 t/m 8 naar de Goudse Schouwburg voor de
toneelvoorstelling “Aardig anders”. Deze voorstelling wordt gespeeld door de onderwijs
toneelgroep ‘De Goudsbloem’. Deze toneelgroep bestaat uit leerkrachten en onze leerkracht
juf Nanouk speelt ook een rol in de voorstelling.
Er zijn nog enkele ouders nodig die willen rijden (mogen ook mee de schouwburg in)!
Heeft u mogelijkheden, geeft u dit dan z.s.m. door aan een van de bovenbouw leerkrachten.
Ongeveer een half jaar geleden deed groep 7 mee aan het project: Herinneringen aan
Zuidplas 2050. De leerlingen hebben toen prachtige kunstwerken gemaakt. Deze
kunstwerken worden geëxposeerd tijdens de feestelijke opening van het nieuwe
gemeentehuis op zaterdag 8 juni van 13.00-17.00 uur.
Let op: De expositie staat (helaas) maar één dag, dus mis het niet.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 4 juni t/m donderdagochtend 6 juni voor de
school. Daarna dit schooljaar nog van 16 juli t/m 18 juli.

AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse vindt in Nieuwerkerk plaats op 17,18, 20 en 21 juni a.s.
Er vindt GÉÉN voorverkoop plaats op scholen.
Verkoop vindt plaats in Winkelcentrum Reigerhof. Kaarten à € 6,Vrijdag 14 juni van 8.30 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 15 juni van 9.00 uur tot 15.00 uur
Kaarten zijn ook te koop op de startavond zelf bij de voetbalvereniging
Nieuwerkerk.
Kosten zijn dan € 7,50 per kaart.
Voor route en verdere informatie zie http://www.avondvierdaagse-nieuwerkerkaandenijssel.nl/

.
BELANGRIJKE DATA
Heden t/m 11 juni

Invullen vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’ door ouders

4 t/m 6 juni

Oud papier container voor de school

8 juni

Expositie kunstwerken groep 7 in gemeentehuis 13.00-17.00u

10 juni

Vrij i.v.m,. 2e Pinksterdag

17 t/m 21 juni

Avondvierdaagse in Nieuwerkerk

19 juni

Personeelsdag team, alle kinderen vrij!

21 juni

Groep 5 t/m 8 naar de Schouwburg in Gouda

25 juni

Praatronde onderbouw

25 juni

Meester- en juffendag middenbouw

26 juni

Praatronde middenbouw

26 juni

Knutselochtend onderbouw

27 juni

Praatronde bovenbouw

1 juli

M.R. vergadering, aanvang 20.00uur

4 juli

Praatronde bovenbouw

5 juli

Zomerfeest 17.00u – 19.30u

16 juli

Try-out afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

17 juli

Bouwsprong groep 2 en 5 ( ’s middags)

17 juli

Afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

18 juli

Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8

19 juli (vanaf 11.45u)

Zomervakantie groep 5 t/m 7 (vanaf 11.00u uitzwaaien)

3 okt

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

