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OPEN OCHTEND
Woensdag 11 maart is er open ochtend tussen 09.00 - 10.30 uur op de
hoofdvestiging Diemewei.
Belangstellende nieuwe ouders zijn van harte welkom.
UITSLAG AUDIT MONTESSORI STROOM MEI 2019
De Montessoristroom van de Trinoom is op 24 mei 2019 in het kader van Herkennen is
erkennen bezocht door een auditteam van de Nederlandse Montessori Vereniging
(NMV).
Het auditteam heeft op basis van hun reflectieve notitie en uw hierop gebaseerde
ontwikkelplan, een positief advies uitgebracht aan de auditcommissie van het netwerk 0 12 jaar van de NMV.
De auditcommissie heeft vervolgens een voorgenomen besluit tot erkenning genomen dat
door het dagelijks bestuur van de NMV is bekrachtigd.
De Trinoom is hiermee opnieuw erkend als Montessori-instelling.
De erkenning beslaat de periode 2020 - 2024.
Ik wil de Montessori collega’s van harte feliciteren met geleverde inspanningen en de hieruit
voortgekomen erkenning voor een nieuwe periode van 4 jaar.

VERWONDERINGSACTIVITEITEN RONDOM DE MONTESSORIDAG
In de week van de Montessoridag (11-3) gaan de kinderen van de Montessoristroom met
elkaar de natuur in om zich te verwonderen. Het gaat in deze activiteit vooral om de
ervaring in de winter.
In de periode van maandag 9-3 t/m donderdag 12-3 gaan 2 tot 3 groepen samen met de
leerkrachten op pad. Daarbij gaan de oudere kinderen de jongere kinderen begeleiden.
Alle groepen maken in die week een verwerking. Die komt in de gang bij de groep te
hangen.
In de daaropvolgende week (16 maart t/m 20 maart) zijn ouders van harte welkom om na
schooltijd met hun kind en andere betrokkenen te komen kijken naar de tentoonstelling.

