
 
 

Maandinfo februari 2017 
    
10  verslagen mee voor groep 3 t/m 8 

13  15-minutengesprekken 

16  15-minutengesprekken 

17  BOM-theater 

21  15-minutengesprekken  

24  carnaval 

27 t/m 3 mrt krokusvakantie 

6 mrt   studiedag 

 
Reminder: Studiedag 

Op 6 maart, de maandag na de krokusvakantie, zijn alle leerlingen vrij in verband 

met een studiedag.  

 
Op tijd beginnen 

Wederom een dringend verzoek aan alle ouders om op tijd te komen en op tijd de 

school te verlaten. Van 8.20 tot 8.30 heeft u de gelegenheid om uw kind naar de klas 

te brengen. Zodra de bel gaat, willen we beginnen en geen ouders meer op de 

gang. Ook op de gang wordt er namelijk gewerkt vanaf  8.30 uur. 

 
Wijziging datum BOM-theater – 17 februari 

We hebben ervoor gekozen om het BOM-theater van donderdag 23 februari te 

verplaatsen naar vrijdagochtend 17 februari. Zo kunnen we het BOM-theater 

combineren met het afscheid van onze leerkracht Imme Hagen en RT-er Annemarie 

Laseur.  Het theater staat in het teken van afscheid. De groepen van Sedef, Marita 

en Myra/Remco treden op; aangevuld met kleine acts van de andere klassen.  

Het BOM-theater start om 10.30 uur. Na 12.00 uur kunt u, als ouder, in de teamkamer 

afscheid nemen van Imme en Annemarie. 

 

Carnaval – 24 februari 

Op vrijdag 24 februari is het weer zo ver: wij vieren ons jaarlijks carnavalsfeest. 

Natuurlijk verwachten wij die dag iedereen verkleed op school. De oudercommissie 

organiseert een gezellige spelenkermis; voor iedereen is iets leuks te doen.  

De kinderen van groep 0 t/m 4 hoeven deze dag geen eten en drinken mee te 

nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zorgen zelf voor hun lunch. 

We hebben deze ochtend veel hulp nodig en rekenen dan ook op u! Bij de klassen 

hangen inschrijfformulieren. 

 
Nieuwe versie verslag 

Vrijdag 10 februari krijgen de leerlingen hun verslag/rapport mee. U zult zien dat we 

het op een aantal onderdelen hebben aangepast, gewijzigd of toegevoegd. Dit 

naar aanleiding van de ouderpanelavond, waar het rapport aan de orde kwam en 

suggesties zijn gedaan door ouders. Een rapportcommissie is hiermee aan de slag 

gegaan. Voor het tot stand komen van het rapport is de feedback van ouders 

gevraagd.  

Eén van de veranderingen is een bijlage met de Citoresultaten van het kind. Hoe u 

de resultaten moet lezen, wordt in een extra bijlage uitgelegd. Hopelijk geeft het 

nieuwe rapport meer duidelijkheid en inzicht in de ontwikkeling van uw kind. 

  



 
 

Goede doel 

Dit jaar hebben we als school gekozen voor het goede doel “Draag jij ook je steentje 

bij”. Met school gaan we geld inzamelen voor een stenen huis voor Byron en zijn 

familie. Een stenen huis bedraagt €1600 ! 

De stichting die dit organiseert heet “Stichting Support Granada Kids”. De organisatie 

zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen van Nicaragua. Het is een 

kleinschalige organisatie die naast sportprojecten ook geld inzamelt voor de bouw 

van stenen huizen voor de allerarmste gezinnen. Onze contactpersoon is Maria 

Steinmetz;  zij heeft in Nederland alles opgegeven om in Nicaragua als vrijwilliger te 

gaan werken.  

Het project start na de voorjaarsvakantie, op As-woensdag 8 maart, met een 

presentatie aan de hele school. De kinderen krijgen spaarpotjes mee in de vorm van 

een huis om tijdens de vastentijd al wat geld bij elkaar te sparen. Het project wordt 

afgesloten op vrijdag 22 april met een Sponsorloop en een Lentemarkt. Over de 

verdere verloop van het project krijgt u nog informatie.  

 

Website 

Hopelijk bezoekt u onze site regelmatig. We doen ons best om alle nieuwtjes, 

activiteiten en foto’s up to date te houden – www.rkmontessori-soest.nl  

 

Leger des Heils 

Achter de school staat een grote groene container van het Leger de Heils voor 

kleding. Wanneer u kleding wilt wegdoen, hopen wij dat u aan deze container 

denkt. U steunt hiermee niet alleen het Leger de Heils maar ook de school. 

Dit is een extra spaarpotje voor ons, net als de inzameling van oud papier. In de 

week voor de voorjaarsvakantie zullen we de container aan de voorkant van de 

school zetten. 

 

 

 

 

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

