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Nieuwsbrief 
10 maart 2021 

 
 

Stichting Leergeld 
Op het moment dat u als ouder de ouderbijdrage niet kunt betalen, kan stichting Leergeld in 
sommige situaties helpen. In de bijlage een folder hierover.  
 
Online ouderavond preventiemedewerker 
Op woensdagavond 17 maart organiseert de preventiemedewerker van verslavingszorg Noord 
Nederland een online bijeenkomst voor de ouders van Het Element over verslavingen bij jongeren. 
Dit met als doel om als ouder inzicht te krijgen in de signalen maar ook om met elkaar te praten over 
hoe je als ouder het gesprek aan kunt gaan met kinderen over verslaving en verslavende middelen. 
Wat doet groepsdruk met kinderen, hoe knoop je het gesprek aan, wat moeten kinderen wel en niet 
weten hierover.  
Mocht je dit interessant vinden en mee willen praten, mail dan naar directie.element@catent.nl. 
Annika zorgt er dan voor dat je uitgenodigd wordt. 
 
Montessori ouder netwerk 
Een aantal enthousiaste ouders van montessorischolen uit heel Nederland zijn voornemens om een 
oudernetwerk op te zetten. Mocht je dit interessant vinden en mee willen doen dan kun je je 
aanmelden via het onderstaande oproepje. Mocht je meer informatie willen, mail dan naar Annika. Ik 
breng je dan in contact met de ouders die dit netwerk op gaan zetten.  
 

Netwerk Ouders i.o. 
 

Het Netwerk Ouders wordt een plek voor informatievoorziening, verdieping en ontmoeting. Een 

plek voor verbinding tussen ‘opvoeding op school’ en ‘opvoeding thuis’. 

Het netwerk is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 - 18. 

 

Het Netwerk-in oprichting kan nog hulp van enthousiaste ouders gebruiken. We vragen u daarom 

dit bericht onder de aandacht van de ouders te brengen. Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met het secretariaat: nmv-secretariaat@montessori.nl. 
 

 
 
Wasrooster  
Wij zijn ontzettend blij dat jullie als ouder ook in deze gekke tijd helpen waar het kan! Met allerhande 
klusjes, bijspringen bij het overblijven, maar ook met iets “gewoons” als de was bijhouden! Dank 
jullie wel daarvoor!  
Omdat het bestaande wasrooster maar tot en met maart loopt hierbij een nieuwe versie van het 
rooster!  
Voor de nieuwe ouders: Op onze school is geen wasmachine aanwezig, vandaar dat ouders per 
toerbeurt de handdoeken en dergelijke van de school wassen. Op donderdag geven we aan het eind 
van de dag de vuile was in een waszak mee met het kind. De vraag of u deze was wilt wassen, drogen 
en opgevouwen weer terug mee naar school wilt geven. Dit hoeft niet meteen de volgende dag. Heel 
erg bedankt alvast!  
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Wasrooster: t/m juli 2021 

    

    

  11/03 Fam. Schutte 

  18/03 Fam. Vogelzang 

  25/03 Fam. Wiegers 

  01/04 Fam. Tuinstra  

  08/04 Fam. De Vegt  

  15/04 Fam. Van Lieshoudt/ Mlinar 

  22/04 Fam. Jansen 

  29/04 Fam. De Nes 

  20/05 Fam. Oskam 

  27/05 Fam. Ten Berge 

  03/06 Fam. Zwiep 

  10/06 Fam. Botter 

  17/06 Fam. Broer 

  24/06 Fam. Dolfing/ Hulzentop 

  01/07 Fam. Van der Goes 

  08/07 Fam. Heijen 

    

    

    

    

 
  
Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


