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Nieuwsbrief april en mei 2021  
  
Activiteiten april:  
Vrijdag 23 april:  Natuurwandeling en kookworkshop 

Plukfiets voor middenbouw  
Zaterdag 24 april:    Afhaalmoment wafels  
Dinsdag 27april:    Les dode hoek voor het 6de leerjaar  
Donderdag 29 april:    Overleg met ‘Vrienden van Montessori’  
      Buitenlesdag 
Activiteiten mei: 
Maandag 3 mei:    Facultatieve vrije dag  
Dinsdag 4 mei:    Schoolraad  
Woensdag 5 mei:    Medisch onderzoek 1ste kleuterklas 
Donderdag 6 mei:    Sportdag op school  
Zaterdag 8 mei:    Opendeurtje instappertjes op afspraak 
Vrijdag 14 mei:    Brugdag Onze Heer Hemelvaart 
Donderdag 20 mei     Fietsexamen L6 
Maandag 24 mei:    Pinkstermaandag: Vrijaf  
 
Zwemmen  
Vrijdag 23 april:  klassen bovenbouw gaan zwemmen  
Vrijdag 7 mei : middenbouw en bovenbouw gaan zwemmen  
Vrijdag 21 mei: middenbouw en bovenbouw gaan zwemmen  
De kleuters gaan dit schooljaar niet meer zwemmen vanwege 
veiligheidsvoorzorg Corona. 
 
Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de  
Kus- en rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de 
zwembus.  
 
Bag 2 School  
Onze inzamelactie van kledij heeft ettelijke kilootjes opgeleverd en dus ook 
centjes voor onze werking, waarvoor onze oprechte dank!!  
Het verzamelde bedrag wordt ons op basis van het aantal kilogram nog 
meegedeeld. Er werd alvast een schatting gemaakt van minstens 1200 kg!!! 
Wordt vervolgd…. 
 
Natuurwandeling en kookworkshop voor middenbouw 
Op vrijdag 23 april 2021 dompelen de leerlingen van de middenbouw zich onder 
in een kookworkshop in open lucht. 
De kostprijs van dit alles bedraagt 11 euro en wordt verrekend via de 
schoolrekening.  
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Wafel- en notenverkoop door de Vrienden van Montessori 
Er zijn heel wat wafeltjes verkocht, waarvoor dank!!!! 
Al onze kinderen plukken hiervan de vruchten via aangekocht materiaal voor de 
klas en de tuin.   
Een speciale vermelding voor onze eigen Djolien uit bovenbouw b,  die 97 dozen 
verkocht!   Proficiat!  
Het afhaalmoment vindt plaats op zaterdag 24 april, volgens het tijdslot dat jullie 
aangeduid hebben op formulier.  
 
Kriebelteam op school  
We willen jullie er nog even op attent maken om regelmatig de hoofdhuid van de 
kinderen te controleren.  
Indien nodig een behandeling te starten.  Zo houden wij onze school kriebelvrij.  
 
Vastenvoettocht tvv Sprang  
Alvast dank je wel aan allen die hun gulle bijdrage geleverd hebben met 
schoonheidsproducten ten voordele van Sprang.  
Wij schonken heel wat nuttige verzorgingsproducten aan Sprang. (shampoo, 
zeep, douchegel, deodorant,…) 
 
Bebat inzamelactie  
Vanaf 19 april tot en met 14 mei is er een dubbele puntenactie van Bebat. 
Je kan je gebruikte batterijen meegeven met je zoon/dochter. 
Met deze dubbele puntenactie sparen wij voor turnmateriaal dat de kinderen ten 
goede komt.   
 
Kleding Montessori 
Vanaf deze week kan je een Montessori t-shirt of pet bestellen ten voordele van  
leermiddelen en -boeken voor al onze leerlingen. Zo updaten we onze 
schoolbibliotheek met de nieuwste uitgaves! 
Met de medewerking van creatieve mama’s Sofie en Melanie. 
Jullie ontvingen onze flyer in de boekentas van jullie kind.  

binnenkant 

flyer.pdf

buitenkant 

flyer.pdf

bestelbon.pdf

 
 

Jarigen van de maand april  
 
 
 
 
 

Datum Leerling In de klas bij 

19/04/2021 Jeroe Dé-Shanaya Meester Rafaël  

20/04/2021 Boen Jonas  Juf Anneleen  

 Remigio De Souza Angelita Juf Marjan  

23/04/2021 Van der Veer Aimy  Juf Deborah  

26/04/2021 Kegels Stien  Juf Catherine  

30/04/2021 De Ceulaer Lore  Juf Tess 
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Jarigen van de maand mei 
 

 
 
 
 
 

Datum Leerling In de klas bij 

01/05/2021 Baykal Alican Mete Juf Catherine  

02/05/2021 Van den Audenaeren Jack Juf Anna-Laura 

06/05/2021 Samoudi Safae Juf Carmen  

09/05/2021 Pazmany Pippa Juf Carmen  

10/05/2021 Evers Yara Juf Catherine  

 Yilmaz Muzaffer Vedat Juf Marjan 

11/05/2021 Kahraman Ece Juf Deborah 

 Kahraman Nil Juf Deborah 

14/05/2021 Danho Christina Juf Anna Laura  

17/05/2021 Van den Heuvel Léon Meester Rafaël  

21/05/2021 Verpoorten Thibaut Juf Anneleen  

24/05/2021 Turbatu Daria Juf Sofie en juf Diana 

25/05/2021 Ghulami Ramin  Juf Deborah 

25/05/2021 Morel Jasper Meester Rafaël 

28/05/2021 Vandersteegen Sam Juf Sofie en juf Diana 

29/05/2021 Geldhof Alyssia Juf Sofie en juf Diana 

31/05/2021 Vets Evelien  Juf Catherine  

   
 

  

Wist je….. 
- Dat onze leerlingen na 3 weken vakantie enorm ‘gegroeid’ zijn? 
- Dat onze leerlingen midden -en bovenbouw voor de paasvakantie 

prachtige werkstukken voorstelden? Bekijk de foto’s op onze website! 
https://montessori-duffel.be/ 

- Dat onze schooltuin enorm opschiet na 2 tuinklusdagen met onze 
leerkrachten? (tuinbank, picknicktafel, kompostbak, speelgoedkisten, 
tuingereedschap aangevuld, boomschors aanvullen,…) 

- Dat de geschonken bloembollen in oktober helemaal in bloei staan in de 
tuin? 

- Dat er stilletjesaan gewerkt wordt aan een ‘alternatief’ voor het komende 
schoolfeest op 19 juni?  Wordt vervolgd! 

- Dat we achter de schermen volop aan het brainstormen zijn rond de 
verbouwing van ons kleuterpaviljoen?   

 
 
Het montessori-team 

https://montessori-duffel.be/

