
Maandinfo juni 2019 
 

 
3 t/m 6  avondvierdaagse 

 7 studiedag (alle kinderen zijn hele dag vrij) 

10 Pinksteren 

11 start toets periode Cito-toetsen 

14 start project BIZ world groep 8 

21 Doodle 3D (bovenbouw) 

21 Koffie-bedankochtend 

28 verslagen mee groep 2 t/m 8 

 

Geboortes 
Eind april is Elles van der Wal bevallen van een dochter, Ise Bente, en Sedef Cakir is 
bevallen van een zoon, Ilay. Beide moeders maken het goed en genieten van hun 
verlof. Elles start na de zomervakantie en Sedef eind september.  
 
 
Verdeling nieuwe groepen  
In deze periode van het jaar zijn we altijd druk bezig met de verdeling van de 
nieuwe groepen. 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. Bij de verdeling houden wij rekening met de volgende zaken: 
  

● We plaatsen geen broertjes en zusjes in dezelfde groep.  
● We proberen een evenredige verdeling te maken tussen jongens en meisjes.  
● Bij de samenstelling van de nieuwe groep letten we erop dat kinderen met 

leer- en/of gedragsproblemen zo veel mogelijk gespreid worden.  
● Het totale aantal leerlingen van de nieuwe groep moet ongeveer gelijk zijn 

aan de parallelgroepen.  
● We streven ernaar bij elk kind een vriendje of vriendinnetje te zoeken om 

samen naar de volgende groep gaan 
 
Wanneer we alles zorgvuldig overdacht en besproken hebben, komen we tot een definitieve 
keuze. Het is voor kinderen en ouders niet meer mogelijk hierin verandering te brengen.  
Ook met eventuele wensen van ouders vooraf kunnen wij helaas geen rekening houden, dit zou 
de samenstelling van de groepen nog ingewikkelder maken.  
Zodra wij klaar zijn met de verdeling wordt dit middels een brief bekend gemaakt. 
 
 
Oproep nieuwe verkeersbrigadiers Dalweg!!  
We zijn alweer aan de slag om de verkeersbrigade voor volgend schooljaar tijdig op 
sterkte te brengen.  
We nemen afscheid van een aantal 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 
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 15 juni. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht: 
marieke.graves@montessorisoest.nl 
 
 
Vertrek OC-leden  
In het nieuwe schooljaar nemen vier ouders afscheid van de OC. Wij willen Jennifer 
van der Werf, Silvia Stalenhoef, Anette Bogstra en Darja Koster bedanken voor hun 
jarenlange inzet voor de OC!  Inmiddels hebben we alweer genoeg enthousiaste 
ouders die de OC willen versterken.  
 
 
Studiedag - 7 juni 
Op vrijdag 7 juni, de dag na de avondvierdaagse, zijn alle kinderen vrij. Wij gebruiken 
deze dag om de plannen en speerpunten voor het nieuwe schoolplan (2019-2023) 
uit te werken.  
 
 
Start Cito – 11 juni 
Vanaf 11 juni worden de Citotoetsen afgenomen in groep 3-7. Dit gebeurt twee keer 
per jaar, de toetsen dienen als onafhankelijk meetinstrument. 
 
 
BIZ-world- start 14 juni 
Bizworld is een lesprogramma waarin de leerlingen hun eigen bedrijfje gaan runnen. 
Zo ontdekken ze de basisbeginselen van het bedrijfsleven en ondernemerschap. 
Leerlingen krijgen direct inzicht in de resultaten van hun inspanning. Met fictief 
startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze eindproducten maken. Die 
verkopen ze op een afsluitende verkoopdag aan leerlingen van groep 6 en 7. 
Robert Cornelissen, vader van Sheila in groep 5, begeleidt dit leuke, leerzame project 
al jaren. Ook dit jaar wil hij weer tijd voor ons vrijmaken.  
 
Doodle 3D LAB- 21 juni  
Tijdens dit project leren de leerlingen van de bovenbouw over de techniek van het 
3D-printen: Hoe werkt het precies? Wat kun je er al mee maken? Met welke 
materialen kun je 3D-printen? Ze maken een proefontwerp voor een simpele 
3D-print. Daarna komen de kunstenaars in de klas om samen met de kinderen de 
ontwerpen verder te ontwikkelen en in 3D uit te printen. 
 
   



Koffie-bedankochtend - 21 juni  
Op vrijdagochtend 21 juni houden we de ouderbedank-koffieochtend. Van 11.00 tot 
12.00 schenken we graag een kopje koffie met iets lekkers erbij voor alle ouders die 
zich structureel hebben ingezet voor onze school. We denken dan aan de ouders 
van de MR, de OC, de overblijfouders, de overzetouders, de leesouders, de 
tafel-ouders, de reken-ouders, de techniek-ouders, en de luizenouders.  
Hopelijk komt u allen voor een heerlijk kopje koffie.  
U kunt zich opgeven bij Willeke Veenman, zodat we weten op hoeveel ouders we 
ongeveer kunnen rekenen. 
 
 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie maandag    21 okt t/m vrijdag  25 okt   2019 
Kerstvakantie maandag    23 dec t/m vrijdag  3 jan    2020 
Voorjaarsvakantie maandag    24 febr t/m vrijdag 28 febr  2020 
Paasweekend vrijdag          10 apr t/m maandag 13 apr   2020 
Meivakantie maandag    27 apr t/m       dinsdag           5 mei    2020 
   
Hemelvaartsdagen donderdag    21 mei  t/m vrijdag  22 mei  2020 
Pinksterweek maandag     1    juni  t/m     vrijdag  5  juni   2020

 
Zomervakantie  maandag     20 juli t/m vrijdag  28 aug  2020 
 
De studiedagen zijn nog niet bekend. 
 


