
 
 

Maandinfo februari 2018 
    
 

1  bezoek Catharijne Convent groep 4 

9  carnaval 

12  verslagen mee voor groep 3 t/m 8 

15  15-minutengesprekken 

19  15-minutengesprekken 

20  15-minutengesprekken 

23   studiedag  

26 t/m 2 mrt krokusvakantie 

 

 

Bezoek Catharijne Convent- 1 februari 

Op donderdag 1 februari gaat groep 4 op excursie naar het Catharijne Convent. Bij 

dit bezoek gaan de leerlingen zelf op ontdekkingstocht in het museum en leren ze 

spelenderwijs over kunstverzamelingen. Het project heet:  “Verzamelingen, jij als 

onderzoeker”. Het vervoer naar Utrecht wordt verzorgd door het Catharijne 

Convent. De leerlingen worden om 9.15 uur opgehaald met de bus en zijn rond 11.45 

uur weer terug op school. 

 

 

Studiedag - 23 februari 

Deze studiedag, op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, gaan wij gebruiken voor 

de evaluatie van alle toetsgegevens. Schoolbreed onderzoeken wij de resultaten, 

kijken wij naar de ontwikkelingen. Op basis daarvan maken wij nieuwe keuzes voor 

het komende halfjaar. 

 

 

Carnaval – 9 februari 

Op vrijdag 9 februari is het weer zo ver: wij vieren ons jaarlijks carnavalsfeest. 

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

organiseert weer een gezellige ochtend; voor iedereen is er 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!  

 

 

15-minutengesprekken  / pilot ouder-kind-gesprekken 

Binnenkort begint de tweede ronde van het ouder-kindgesprek. Aan het begin van 

het schooljaar hebben ouders van groep 5 t/m 8 zich hiervoor kunnen opgeven.    

Na de eerste ronde is er een enquête geweest onder de ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Uit deze enquête bleek dat een grote meerderheid van ouders, 

leerkrachten en leerlingen deze vorm van gesprekken als een meerwaarde ervaart, 

ook al is het nog even wennen.  

Voor het tweede gesprek hebben we een duidelijker formulier gemaakt, waarbij ook 

moeilijke onderwerpen belicht worden. De kinderen die meedoen aan de pilot 

vullen in de klas het formulier in. Dit gaat samen met het verslag mee naar huis. Het is 

de bedoeling dat het ingevulde formulier thuis wordt besproken en weer wordt 

meegenomen naar het gesprek. Op deze manier heeft het gesprek een duidelijke 

opbouw en komen verschillende onderwerpen aan bod.  



 
 

 

Project duurzaamheid 

In maart doen we met de hele school een project over duurzaamheid. We gaan 

met de kinderen kijken hoe we duurzamer met de spullen om kunnen gaan. Zo zal 

het afval in de klassen beter gescheiden worden, gaan we de kinderen stimuleren 

broodtrommels en drinkbekers te gebruiken en onderzoeken we hoe lang het duurt 

voordat afval is afgebroken.  

Al deze maand komt er in de hal een recycle kast te staan waarin we schoon 

afvalmateriaal gaan verzamelen, zoals gekleurde doppen van flessen en potten, 

kartonnen en plastic verpakkingsmateriaal, rietjes, schone blikjes, etc. Op de laatjes 

in de kast zullen duidelijke plaatjes van het afval zichtbaar zijn, zodat u weet wat we 

willen verzamelen. 

Het is de bedoeling dat we met dit afvalmateriaal  leuke handenarbeid-opdrachten 

gaan maken, zoals zelfgemaakte instrumenten. We sluiten het project af met het 

BOM-theater op donderdag 29 maart. 

De aftrap van het duurzaamheidsproject doen we met een actie voor het goede 

doel van Holland4ALS.  

 

 

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  

 

 

Oproep overblijfouder 

Voor de maandag zijn we nog dringend op zoek naar een overblijfouder. Welke 

ouder wil ons helpen? Het is leuke manier om veel leerlingen van de school te leren 

kennen, en je krijgt er ook nog een kleine vergoeding voor. Wanneer meerdere 

ouders zich aanmelden, kunnen we een rooster maken, en blijft de belasting 

beperkt. 

 

 

 

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

