
 
 
 
 
Maandinfo april 2017 
 
 
4   bezoek kinderboerderij klas Sedef 
7   Mattheus Passion groep 7/8 
7   juffendag middenbouw  
7   klassenfeest bovenbouw 
11   bezoek kinderboerderij klas Emely en Selma 
13   verkeersexamen groep 7/8 
14    studiedag- kinderen zijn vrij 
17    tweede Paasdag 
18 t/m 20  Cito groep 8 
21   schoolfeest   
24 april t/m 5 mei  Meivakantie 
 
 
Website 
Hopelijk bezoekt u ook regelmatig de website van de school waar foto’s, nieuws van 
de groep en activiteiten worden geplaatst:  www.rkmontessori-soest.nl 
 
Schooltuintjes 
Voor Pasen gaan de leerlingen van groep 5 de eerste groentes in de groentetuin 
planten. Op vrijdagmiddag zullen de leerlingen van groep 5 hier regelmatig te 
vinden zijn. Dit doen ze onder leiding van onze onderwijsassistente Truus Moree. 
Naast de school, tegen de kerk aan, kunt u onze groentetuin bewonderen. We zijn 
nog op zoek naar een ouder die kan helpen op vrijdagmiddag. Voor meer 
inlichtingen kunt u terecht bij Truus Moree, truus.moree@montessorisoest.nl 
 
Laatste week schoolfruit 
In de week van 10 april ontvangen we voor de laatste keer schoolfruit. Helaas zitten 
de 20 weken gratis fruit er dan op. Ook volgend schooljaar zullen we ons hier weer 
voor inschrijven en hopelijk worden we dan weer ingeloot. 
 
Bezoek kinderboerderij – 4 en 11 april 
Op dinsdag 4 april gaat de klas van Sedef naar de kinderboerderij op kraamvisite. 
De week erop gaat de klas van Emely en Selma. In mei bezoekt de klas van Marloes 
en Rosanne de boerderij. 
 
Mattheus Passion – 7april 
Aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de zes katholieke scholen wordt een 
uitvoering van de Mattheus Passion aangeboden door de stichting(SKOSS). De 
uitvoering is in de Petrus en Pauluskerk en begint om 10.30 uur. 
 
Juffendag – 7 april 
Ieder jaar heeft de middenbouw een juffendag omd de verjaardagen van de juffen 
te vieren. De dag staat in het teken van feest en leuke activiteiten. De kinderen 
hoeven geen ochtendhapje mee te nemen, de klassenmoeders zorgen voor iets 
lekkers. Groep 5 moet wel de eigen lunch meenemen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenfeest – 7 april 
Ook de bovenbouw viert op 7 april de verjaardagen van de juffen. Dit doen ze altijd 
met een spetterend discofeest. De hal wordt dan omgetoverd tot een flitsende 
discozaal, er komt een dj en de leerlingen kunnen lekker uit hun dak gaan. 
Het feest begint om 19:30 uur en is om 22:30 uur afgelopen. Wij verwachten dat alle 
kinderen om 22:30 uur door een ouder worden opgehaald. 
 
Verkeersexamen – 13 april 
Donderdag 13 april hebben groep 7 en 8 verkeersexamen.  
 
Studiedag- 14 april  
Wij willen u er aan herinneren dat wij op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) een 
studiedag hebben en dat de kinderen die dag vrij zijn. Op deze dag gaan wij ons 
verder verdiepen in “Leren zichtbaar maken” onder leiding van een coach. 
 
Cito groep 8 – 18 t/m 20 april 
Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend wordt de Eind-Cito bij groep 8 
afgenomen.  
 
Schoolfeestdag – 21 april 
Op vrijdag 21 april vieren we ons jaarlijkse schoolfeest. Dit jaar staat het feest in het 
teken van het goede doel “Draag jij ook je steentje bij?”. Wij doen dit met een 
Sponsorloop bij de school en een Lentemarkt. Hopelijk brengt die dag een nieuw 
huis op voor de familie Byron. 
 
We starten de dag met een warming-up op het schoolplein. Daarna begint de 
sponsorloop om 9.00 uur. Er wordt gelopen om het appartementengebouw aan het 
Gaesbeekerhof. Tijdens de loop wordt de weg afgezet door twee verkeersregelaars.  
De eerste groep die start is de onderbouw. Zij lopen één ronde om het gebouw. 
Daarna is de middenbouw aan de beurt, zij lopen één à twee rondes. En de 
bovenbouw eindigt de loop, zij mogen zoveel rondes lopen als ze kunnen. Twee 
weken van te voren krijgen de kinderen een sponsorkaart mee waarop het bedrag 
kan worden ingevuld voor de loop. 
Wij hopen op veel belangstelling van de ouders bij deze sportieve activiteit. 
 
Aansluitend op de sponsorloop is de Lentemarkt, die zal rond half 11 beginnen. Op 
het schoolplein zullen kraampjes staan waar allerlei leuke zelfgemaakte producten 
worden verkocht door de leerlingen. Ook in de school/klassen zullen activiteiten 
plaatsvinden die geld opbrengen. Denk hierbij aan barretjes, optredens, een 
nagelstudio, etc. 
Ook hierbij is iedereen welkom: ouders, opa’s, oma’s, buren, vrienden. Voor de 
lentemarkt ontvangt u nog een aparte uitnodiging gemaakt door de leerling-raad. 
 
 
 


