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Carnaval 

Ook dit jaar was het carnavalsfeest weer een groot succes. Dank aan de ouders van 

de OC die dit weer goed hebben geregeld!  

 

 

Luizen 

Elke woensdag na de vakantie is er luizencontrole. Met dank aan de luizenmoeders!   

Op het moment dat er levende luizen bij een kind ontdekt worden, zullen wij de 

ouders direct inlichten en hen vragen hun kind op te komen halen om te 

behandelen.   

Ook de ouders van kinderen met neten worden door ons gebeld met de vraag het 

kind na schooltijd (nog een keer) te behandelen.  

 

Het behandelen van luizen omvat meer dan alleen het haar 

van uw kind wassen met luizenshampoo of –lotion.  

Kammen is een essentieel onderdeel van een goede 

hoofdluisbehandeling. Het verwijderen van de eitjes, ook wel 

neten genoemd, is een lastig karwei omdat deze met een 

sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Met een 

netenkam (kam met metalen tanden)  kun je de neten en de 

luizen uit de haren kammen. Verwijder de neten niet met de 

stofkam. Ook een kam met plastic tanden en is hier niet geschikt voor. 

 

 

Aftrap COOL4ALS -15 maart 

Dit jaar staat ons goede doel in het teken van ALS.  

Op 15 maart start onze school met de  COOL4ALS- challenge. Dat betekent dat alle 

kinderen dagelijks 30 seconden echt koud douchen en dat wel zeven dagen lang! 

De kinderen zoeken zelf sponsors die deze prestatie willen sponsoren. Voor iedere 

dag koud douchen mogen de kinderen een dag van de kraskaart krassen. 

Het startschot voor de COOL4ALS- challenge zal gegeven worden vanuit een heus 

ijsbad. Hoe cool is dat!  

Deze Challenge is tevens de aftrap van het project Duurzaamheid. 
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Project Duurzaamheid 15-29 maart 

Van 15 t/m 29 maart doen we met de hele school een project over duurzaamheid. 

We gaan met de kinderen kijken hoe we duurzamer met 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. In de klassen zullen lessen gegeven worden 

over energie en duurzaamheid.  

We hebben een warme-truiendag. Die dag blijft de verwarming laag en verwachten 

wij alle kinderen met warme kleding naar school.  

Als school proberen we minder afval te gaan produceren. Zo zullen we er op letten 

dat lege pakjes drinken of plastic zakjes weer  mee naar huis worden genomen.  

Met de gemeente zijn we in gesprek over een afvalvrije school. We hopen daar voor 

de zomervakantie meer duidelijkheid over te krijgen. 

Op donderdag 21 maart doen we mee aan de landelijke opschoondag. 

In de hal staat een recycle kast waarin we schoon, klein afvalmateriaal verzamelen, 

zoals gekleurde doppen van flessen en potten, kartonnen en plastic 

verpakkingsmateriaal, rietjes, schone blikjes, etc. Met dit afvalmateriaal gaan de 

kinderen vervoersmiddelen maken.  

We sluiten het project af met het BOM-theater op donderdag 29 maart. 

 

 

Bezoek groep 5 Catharijne convent - 22 maart 

Op donderdag 22 maart gaat groep 5 op excursie naar het Catharijne convent. Bij 

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

spelenderwijs over de voorjaarsfeesten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het project 

heet:  “Vier het voorjaar ”. Het vervoer naar Utrecht wordt verzorgd door Catharijne 

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

uur weer terug op school. 

 

 

BOM-theater – 29 maart 

Het derde BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 

Rens, Dieuwertje en Sedef. Op donderdagochtend 29 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/ 

 

 

Goede vrijdag – 30 maart 

Deze dag zijn de kinderen vrij! 

 

 

Parkeren 

De officiële parkeerruimte voor ouders van onze school is aan de Gaesbeekerhof, 

dus 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. 
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