
Maandinfo juni 2018 
 

   

4 t/m 7   avondvierdaagse 

 8   studiedag (alle kinderen zijn hele dag vrij) 

11   start toets periode Cito-toetsen 

25   verslagen mee groep 2 t/m 8 

25/26   schoolfotograaf 

26   15-minutengesprekken 

28   15-minutengesprekken 

2 juli   15-minutengesprekken 

 

Wijziging data verslagen en 15-minutengesprekken 

De avondvierdaagse valt dit jaar een week later. Daarom hebben wij de citotoetsen 

een week moeten verplaatsen. Die starten vanaf maandag 11 juni. De verslagen 

zullen hierdoor een week later meegaan, namelijk op maandag 25 juni. De 15- 

minutengesprekken worden op 26, 28 juni en 2 juli gehouden. Voor de inschrijving 

van deze gesprekken ontvangt u binnenkort een digitale uitnodiging.  

Voor de leerlingen van groep 8 komt er geen 15-minutengesprek, de afronding van 

de middelbare school heeft al plaatsgevonden.   

 

Schoolfotograaf 25 en 26 juni 

Op maandag 25 en dinsdag 26 juni is de schoolfotograaf. Een week van tevoren 

hangen in de hal inschrijflijsten voor de foto’s met broertje(s) en zusje(s) die nog niet 

op school zitten.  

 

Verdeling nieuwe groepen  

Het team is druk bezig met de jaarlijkse verdeling van de leerlingen die naar groep 3 

en 6 gaan. We willen elk jaar komen tot een goed 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 

 

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 weer een aantal nodig.  

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 
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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 Marieke Graves, de tijdelijke coördinator van de verkeersbrigadiers, 

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

marieke.graves@montessorisoest.nl 

 

 

 

Oproep overblijfouders 

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

we nog twee ouders. 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 drie nieuwe ouders. Als u zin heeft 

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

voorzitter van de OC: Silvia Stalenhoef.  

Emailadres: oc@montessorisoest.nl 

 

 

Studiedag - 8 juni 

Op vrijdag 8 juni, de dag na de avondvierdaagse, zijn alle kinderen vrij. Wij 

gebruiken deze dag om de plannen en speerpunten te bespreken voor het nieuwe 

schooljaar. 

 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie  maandag    22 okt  t/m vrijdag 26 okt 2018 

Kerstvakantie  maandag    24 dec 2018 t/m vrijdag 4 jan     2019 

Voorjaarsvakantie  maandag    25 febr  t/m vrijdag 1 mrt  2019 

Meivakantie 

(inclusief Paasweekend)    vrijdag       19 apr  t/m vrijdag 4 mei  2019 

Hemelvaartsdagen   donderdag   30 mei   t/m vrijdag 31 mei 2019 

Pinksterweekend  maandag     10 juni 2019 

Zomervakantie   maandag     22 juli  t/m vrijdag  30 aug 2019 
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