
 

Maandinfo maart 2017 
 

 6  studiedag 
 7  start project Kunstweken 
 8  start vastenactie “Draag jij ook je steentje bij” 
29  expositie project Kunstweken 
31  BOM-theater  groep Rens/Mannie, Marieke/Daleen en Emely/Selma 
 
 
Fietsstandaard 
Helaas komt het regelmatig voor dat een fiets omvalt in de fietsenstalling en als een 
domino effect andere fietsen meeneemt. Meestal is de oorzaak een slechte 
fietsstandaard of het ontbreken daarvan. 
Een vriendelijk verzoek aan alle ouders om de fiets van uw kind hierop te controleren 
en zo nodig te voorzien van een stevige standaard. 
 
Carnaval 
Ook dit jaar was het carnavalsfeest weer een groot succes. Dank aan de ouders van 
de OC die dit weer goed hebben geregeld. 
 
Studiedag- 6 maart 
Wij willen u er aan herinneren dat wij op maandag 6 maart een studiedag hebben 
en dat de kinderen die dag vrij zijn. Op deze dag gaan wij ons verder verdiepen in 
“Leren zichtbaar maken” onder leiding van een coach. 
 
Start project Kunstweken- 7 maart 
Komende maand werken we met de hele school aan een kunstproject. Elke klas 
maakt kennis met het werk en het leven van een bekende schilder: Mondriaan, 
Picasso, van Gogh of Keith Haring. In de klas en bij de handenarbeidles gaan de 
leerlingen aan de slag met schilderopdrachten. Ze maken werken in de stijl van 
“hun” schilder.  
Het project start op dinsdag 7 maart. Op woensdag 29 maart wordt het afgesloten 
met een expositie. Om 11.30 uur die dag mogen de ouders de kunstwerken van hun 
kinderen komen bewonderen.  
 
Start vastenactie- 8 maart 
Op Aswoensdag starten we met de actie “Draag jij ook je steentje bij”. In de 
maandinfo van februari heeft u kunnen lezen dat we als school dit goede doel 
hebben uitgekozen. Wij hopen een huis voor de familie Byron bij elkaar te sparen 
t.w.v.1600 euro.  
Jolanda Boelhouwer, moeder van Aranka Jellema uit de klas van Rens, is onze 
contactpersoon. Zij zal op 8 maart een presentatie houden aan de hele school over 
dit goede doel. De leerlingen krijgen na de presentatie een spaarpotje mee in de 
vorm van een huisje. Wij hopen dat er tijdens de vastentijd goed gespaard wordt 
voor het huis van de familie van Byron.  
De actie wordt afgesloten met een sponsorloop en lentemarkt op vrijdagochtend 22 
april. Hierover ontvangt u later nog informatie. 
 
 
 
 



 

 
 
BOM-theater – 31 maart 
Het derde BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 
Rens, Marieke/Daleen en Emely/Selma. Op vrijdagochtend 31 maart om 10.30 uur 
begint het theater. Ouders zijn van harte welkom.  
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u het optreden live 
volgen via de website: http://live.montessorisoest.nl/ 
 
 
Parkeren 
De officiële parkeerruimte voor ouders van onze school is aan de Gaesbeekerhof, 
niet aan de Steenhoffstraat en zeker niet bij het Artishock gebouw!  Van 
buurtbewoners heb ik de laatste tijd weer klachten gekregen dat ouders van onze 
school daar toch parkeren en hun kinderen uit laten stappen. Graag nogmaals jullie 
aandacht hiervoor. 


