
 

 
 
 
 
Maandinfo april 2019 
 
 
2 bezoek Nationaal Militair Museum klas Remco/Rosanne 

3 theatervoorstelling Stuiter  

4 verkeersexamen groep 7 en 8  

5 klassenfeest bovenbouw 

11 dansworkshop in Idea 

12 veiling party 

16 en 17 Cito groep 8 

19 Goede vrijdag 

 

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

 
Schooltuintjes 
Dit schooljaar krijgt groep 6 weer 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 19 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 Nationaal Militair Museum - 2 april 
Op dinsdag 2 april bezoekt de klas van Remco/Rosanne het Nationaal Militair 
Museum. De andere twee bovenbouwgroepen zijn in maart geweest. Gekoppeld 
aan dit bezoek krijgen alle bovenbouwgroepen een dansworkshop in idea op 11 
april.  
 
Theatervoorstelling Stuiter  - 3 april 
Op woensdagochtend 3 april worden er twee voorstellingen gegeven door 
Theatergezelschap Stuiter. Dit gezelschap verzorgt educatieve theatervoorstellingen 
op scholen.  
De vrolijke voorstelling voor de onder- en middenbouw is gebaseerd op de fabel 
Reinaert de Vos en heet “Foei vos”. 
De voorstelling van de bovenbouw heet “Boekenfabriek” en gaat over avontuurlijke 
verhalen uit de Middeleeuwen en de uitvinding van de boekdrukkunst.   
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Verkeersexamen groep 7 en 8 - 4 april 
Donderdag 4 april hebben groep 7 en 8 verkeersexamen. Dit examen bestaat uit 
een praktisch en schriftelijk onderdeel.  
 
Klassenfeest – 5 april 
De bovenbouw viert op vrijdag 5 april de verjaardagen van de juffen en de meester. 
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 22:00 uur afgelopen. Wij verwachten dat alle 
kinderen om 22:00 uur door een ouder worden opgehaald. 
 
Veilingparty - 12 april 
De voorbereidingen voor deze avond zijn in volle gang! Dat heeft u niet kunnen 
missen. Een enthousiaste groep ouders neemt hier het voortouw in en daar zijn wij 
erg blij mee. 
Wij hopen op een hoge opkomst en een grote opbrengst. Hoe meer geld er wordt 
opgehaald, hoe meer we kunnen realiseren van het mooie, groene schoolplein. 
U komt toch wel?  
 
Cito groep 8 – 16 en 17 april 
Op dinsdag en woensdagochtend wordt de Eind-Cito bij groep 8 afgenomen.  
 
Vooraankondiging ouderavond: Zorg en Begeleiding- 9 mei  
Er zijn leerlingen die door uiteenlopende redenen niet goed meekomen met de 
les(stof) die wordt aangeboden. Soms is dit van korte duur, soms is extra begeleiding 
nodig op lange termijn. 
Op de Montessorischool Soest houden wij scherp in de gaten hoe leerlingen 
presteren en wanneer extra begeleiding nodig is. Als er gedurende langere tijd extra 
begeleiding nodig is, betrekken wij ouders graag bij het traject.  
Bent u benieuwd hoe dit gaat bij ons op school? Schrijft u zich dan in voor deze 
interactieve ouderavond!  
Vanaf woensdag 3 april hangen er inschrijflijsten bij de klassen. 
 
 
 


