
 

 

 

 

Maandinfo april 2018 
 

 

2   Tweede Paasdag     

6   klassenfeest bovenbouw 

13    Bizworld groep 8 

17 t/m 19  Cito groep 8 

19   informatieavond over “Mindset” 

25   schoolfeest-/sportdag op Pijnenburg  

27 april t/m 11 mei  Meivakantie 

 

Ziekmelding 

Wanneer uw kind voor het weekend ziek is geworden, en op maandag nog niet 

beter is, wilt u dit school dan maandagochtend voor 8.30 laten weten.  

 

Schooltuintjes 

Dit schooljaar krijgt groep 6 de zorg over de schooltuintjes. Voor de meivakantie 

gaan de leerlingen van groep 6 de eerste groentes in de groentetuin planten. Op 

vrijdagmiddag zullen de leerlingen 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 20 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. 

 

Klassenfeest – 6 april 

De bovenbouw viert op 6 april de verjaardagen van de juffen en meesters. 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. 

 

Bizworld groep 8 –start 13 april 

Bizworld is een lesprogramma waarin de leerlingen hun eigen bedrijfje gaan runnen. 

Zo ontdekken ze de basisbeginselen van het bedrijfsleven en ondernemerschap. 

Leerlingen krijgen direct inzicht in de resultaten van hun inspanning. Met fictief 

startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze eindproducten maken. Die 

verkopen ze op een afsluitende verkoopdag. 

 

Cito groep 8 – 17 t/m 19 april 

Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend wordt de Eind-Cito bij groep 8 

afgenomen.  
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Informatieavond Mindset  – 19 april 

Op donderdag 19 april om 19.30 uur wordt een informatieavond gehouden over 

“Mindset”.  

Hiervoor heeft u in februari al een uitnodiging ontvangen. René Lous van Talentenlab 

neemt u mee in de wereld van “Mindset”. Tijdens deze avond leert u wat de invloed 

van mindset is op verschillende aspecten van je leven. U krijgt concrete tips en 

handvatten om een groeimindset bij uw kinderen (en uzelf) te stimuleren.  

Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dat alsnog doen per mail bij Willeke 

Veenman. 

 

Schoolfeest- / sportdag – 25 april 

Op woensdag 25 april vieren we ons jaarlijkse schoolfeest. Dit jaar doen we dit op  

atletiekvereniging Pijnenburg.  

De hele ochtend zullen de leerlingen sportief bezig zijn met verspringen, hardlopen, 

hoogspringen etc. De onderbouw leerlingen hebben een eigen programma.  

Voor de hulp op die dag ontvangt u nog een aparte mail van de leerkrachten.  

 

Alle leerlingen worden tussen 8.40 uur en 8.50 uur bij de ingang van Pijnenburg 

verwacht. Voor deze dag zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 ingedeeld op leerjaar. 

Dus alle leerlingen van groep 3 bij elkaar, groep 4 etc. 

De leerlingen kunnen de leerkracht van hun leerjaar vinden op de parkeerplaats van 

A.V. Pijnenburg en zijn herkenbaar aan een bord. 

 

De juffen van de kleutergroepen wachten de kinderen op bij de kantine.  

 

Een tussendoortje is niet nodig. Voor limonade, koek en dergelijke wordt gezorgd. 

Voor de dieetkinderen wordt contact met ouders opgenomen indien nodig. Een 

extra bidon/flesje water bij warm weer is aan te raden. 

 

Om alles organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de volgende punten 

voor een ieder van belang! 

I.v.m. de verkeersveiligheid wil de organisatie dat iedereen zoveel mogelijk met de 

fiets komt. Bij A.V. Pijnenburg staan voldoende fietsenrekken om de fiets te stallen. 

Als ouders willen komen kijken bij de warming up, parkeer uw auto dan bij S.O. Soest. 

Er is voor de auto geen ruimte bij A.V. Pijnenburg en wij willen gevaarlijke situaties 

voorkomen. 

Ook voor het ophalen dient u de auto bij S.O. Soest te parkeren. 

Komt u kijken? Blijft u op de atletiekbaan dan wel achter de hekken staan, zo kunt u 

niemand hinderen! 
 

DE EINDTIJD: 

Alle kinderen zijn op deze dag om 12:15 uit, dus ook de kleuters. Iedereen wordt om 

12:15 opgehaald bij A.V. Pijnenburg. Vergeet u niet de BSO in te lichten, indien 

nodig?  

 

Indien de vooruitzichten voor het weer slecht zijn wordt uiterlijk dinsdag 24 april voor 

14.30 uur, besloten de sportdag niet door te laten gaan. De kinderen worden dan op 

woensdag 25 april op de reguliere tijd op school verwacht voor een alternatief 

programma. De eindtijd is dan volgens het gewone woensdagrooster. 


