
Maandinfo juni/juli 2017 
 

   

29/30/31 mei  avondvierdaagse 

en 1 juni 

 2   BOM-theater afscheid Patty 

 5   Pinksteren 

 6   start toets periode Cito-toetsen 

16   verslagen mee groep 2 t/m 8 

19    schoolfotograaf 

20   15-minutengesprekken 

22   15-minutengesprekken 

26   15-minutengesprekken 

28   verjaardag onderbouwjuffen 

28 t/m 30   kamp groep 8 

30   ’s middags afscheid groep 5 middenbouw 

 

6 juli   musical groep 8 

7 juli  stuivertjesmarkt – afscheid groep 8 – 12:00 uur start 

zomervakantie 

 

 

Personele veranderingen nieuw schooljaar 

Volgend schooljaar vinden er enkele wijzigingen plaats in de personele bezetting: 

 Mannie Janssen, werkzaam in de bovenbouw, gaat na de zomervakantie 

met zwangerschapsverlof.  

 Haar verlof wordt ingevuld door Anouk Kruijtzer. Zij heeft veel ervaring in de 

bovenbouw. 

 De plek van Anouk wordt ingenomen door Dieuwertje van Egten. Op dit 

moment is Dieuwertje al werkzaam in de middenbouw, naast Marita.   

In het nieuwe schooljaar is zij de nieuwe duo-partner van Elles van der Wal.  

 Na de zwangerschapsvervanging van Mannie, gaat Anouk de RT-

ondersteuning doen op school. Hierin ziet zij een mooie, nieuwe uitdaging. 

 

 

Verdeling nieuwe groepen  

Het team heeft zich de afgelopen weken weer gebogen over de jaarlijkse verdeling 

van de leerlingen van groep 3 en 6. We willen elk jaar komen tot een zo goed 

mogelijk gebalanceerde samenstelling van de groepen. Wij zien het als onze 

primaire taak leerlingen goed onderwijs te bieden. Daarom hanteren wij de 

volgende prioritering van de punten:  

1. We plaatsen geen broertjes en zusjes in dezelfde groep.  

2. We proberen een evenredige verdeling te maken tussen jongens en meisjes.  

3. Bij de samenstelling van de nieuwe groep letten we erop dat kinderen met 

leer- en/of gedragsproblemen zo veel mogelijk gespreid worden.  

4. Het totale aantal leerlingen van de nieuwe groep moet ongeveer gelijk zijn 

aan de parallelgroepen.  

5. We streven ernaar bij elk kind een vriendje of vriendinnetje te zoeken om 

samen naar de volgende groep gaan. 

 

  

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


Oproep nieuwe verkeersbrigadiers Dalweg!!  

We zijn al weer aan de slag om de verkeersbrigade voor volgend schooljaar tijdig op 

sterkte te brengen.  

We nemen afscheid van vele trouwe verkeersbrigadiers. Heel veel dank aan de 

verkeersbrigade voor jullie kundige inzet! 

Nu is het de beurt aan nieuwe ouders; we hebben er 5 nodig voor de reservelijst! 

In de praktijk blijkt dit taakje gemakkelijk in te passen voorafgaand of aansluitend 

aan de schooltijden. Bovendien is het leuk, gezellig en nuttig om er voor de kinderen, 

de kinderopvang, de gymles en de automobilisten te staan. Samen met de 

coördinator wordt een geschikte dag en tijdstip bepaald om je in te plannen. Ben je 

een keer verhinderd, dan regel je in de Whatsapp-groep een vervanger. (Als je niet 

elke week kunt overzetten, meld je dan samen aan met een andere ouder, of je 

partner, zodat je onderling regelt wie aan de beurt is). 

Graag ontvangt Annemarie Derickx, de coördinator van de verkeersbrigadiers, jullie 

reactie vóór 8 juni. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht: 

annemarie.lodder@gmail.com, 0628550270 

 

 

Oproep overblijfouders 

Ook voor de overblijf hebben we nieuwe ouders nodig. Voor de maandag zoeken 

we twee ouders en voor de vrijdag nog één. Voor deze taak krijgt u een kleine 

vergoeding. De overblijfpauze is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Wanneer u een half uur 

beschikbaar bent, kunt u zich ook voor een halve overblijfbeurt opgeven. 

 

 

Oproep OC-leden  

Voor het nieuwe schooljaar is de OC op zoek naar twee nieuwe ouders. Helaas 

gaan Mieneke van der Wal, moeder van Isa en Boaz Kruiswijk, en Sabrina Vink, 

moeder van Sara Rose en Jonathan Gonzàlez Zwart, er mee stoppen. Als u zin heeft 

om actief betrokken te zijn bij leuke, schoolse activiteiten kunt u zich opgeven bij de 

voorzitters van de OC: Chantal van Logtestijn en Silvia Stalenhoef.  

Emailadres: oc@montessorisoest.nl 

 

 

Start Cito – 6 juni 

Vanaf 6 juni worden de Citotoetsen afgenomen in groep 3-7. Dit gebeurt twee keer 

per jaar, de toetsen dienen als onafhankelijk meetinstrument. 

 

 

Verjaardag onderbouwjuffen – 28 juni 

De onderbouwjuffen vieren hun verjaardag op school. Verdere informatie volgt via 

de leerkrachten. 

 

 

Afscheid groep 5 – 30 juni  

Op vrijdagmiddag 30 juni is het afscheidsfeestje van groep 5. Ze gaan iets gezelligs 

doen, ouders zijn hierbij van harte welkom. U wordt door de leerkrachten nog 

geïnformeerd over waar en hoe laat u kunt komen. 
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