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Sinterklaas- 5 december 

Dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Rond half 9 

verwachten wij Sint op het schoolplein waar we hem zullen toezingen. U kunt uw kind 

bij de leerkracht brengen. Als u wilt blijven kijken, kunt u achter de kinderen gaan 

staan. 

Daarna zullen we Sint met z’n allen welkom heten in de hal en hem nog eens extra 

toezingen. U kunt de ingang van de speelzaal nemen, mocht u willen komen kijken.  

Vanaf 9 uur bezoekt Sint de klassen. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van ouders.  

De bovenbouw gaat surprises uitpakken en gedichten voorlezen.  

De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van de Sint.  

Het middagprogramma bestaat uit gezellige activiteiten, zoals gezelligheidsspelletjes 

en het kijken van een Sinterklaasfilm. 

 

Fietslichtactie van Veilig Verkeer Nederland- 8 december 

Nu de donkere dagen zijn aangebroken, is een goede fietsverlichting heel 

belangrijk. Als school willen wij hier ook extra aandacht aan besteden en daarom 

doen wij mee aan de fietslichtcontrole van VVN. Wij houden op vrijdagochtend 8 

december de fietscontrole in alle bovenbouw klassen. Aan de hand van een kleine 

checklist, wordt de verlichting gecontroleerd. Om de gecontroleerde fiets, wordt 

een checklist label gehangen. Wanneer de fietsverlichting goed werkt, ontvangt het 

kind een leuke beloning.  

 

Kerststukjes Middenbouw – 13 december 

Zoals ieder jaar gaat de middenbouw ook dit jaar weer kerststukjes maken.  

Dit willen zij doen op woensdag 13 december.  

We vragen u om de volgende spullen hiervoor, uiterlijk 11 december, mee naar 

school te geven ( in een plastic zak met naam):  

• vochtige oase  

• een bakje  

• groen  

• een kaars  

• versiering  

 

Tafeltennistoernooi - 16 december 

Tafeltennisvereniging Shot organiseert een toernooi voor de leerlingen van groep 4 

t/m 8. Dit vindt plaats in het Orlandogebouw aan de Di Lassostraat op zaterdag 16 

december. De kinderen die hier aan deelnemen, hebben de informatie via de mail 

ontvangen van Frans van den Berg. 

 

http://www.rkmontessori-soest.nl/


Kerstviering - 21 december 

Op 21 december om 19:00 uur is onze kerstviering in de Petrus- en Paulus kerk. De 

kinderen moeten om 18:45 uur op school aanwezig zijn.  

Wij lopen met alle kinderen naar de kerk. De ouders vragen we zelf naar de kerk te 

gaan, zodat we om 19:00 uur kunnen beginnen.  

Wij verwachten alle kinderen in de kerk omdat dit een schoolactiviteit is. 

 

Uw gezin is van harte welkom. Het aantal plaatsen is echter beperkt, wilt u daarom 

zeer selectief andere mensen uitnodigen? 

Van oud-leerlingen verwachten wij dat ze bij hun ouders gaan zitten. Jongere 

broertjes en zusjes zijn welkom, mits zij de viering niet verstoren! 

De kerkdeuren gaan om 18:45 uur open. 

 

Op 22 december starten we de dag met een gezellig kerstontbijt (verdere informatie 

hierover volgt). 

Op 22 december begint de vakantie voor alle kinderen om 12 uur. 

 

 

Sylvestercross - 31 december 

Op 31 december vindt deze loop plaats in de Soester bossen. Ter voorbereiding 

zullen we in onze gymlessen hier extra aandacht aan besteden. Voor de 

toekomstige deelnemers volgt t.z.t. de nodige informatie. 

 

Petrus en Pauluskerk 

De nieuwsbrief van de Petrus en Pauluskerk vindt u als extra bijlage. 

 


