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Alle kinderen in actie voor het schoolplein. 

Komt dat zien !!!! 

 
Lentemarkt - 15 mei  
Na een fantastische Veilingavond en loterij waarbij ruim €12000 is opgehaald, komen 
nu de kinderen in actie voor het schoolplein. 
Dit gaan zij doen met een Lentemarkt en De Parade. Al voor de vakantie zijn de 
voorbereidingen gestart en zijn er al mooie producten gemaakt.  
 
Op woensdagochtend 15 mei houden wij de lentemarkt van 10.45 tot 11.45 uur. 
Op het schoolplein zullen kraampjes staan waar allerlei leuke zelfgemaakte 
producten worden verkocht door de kinderen. De prijzen van de producten variëren 
van 1 tot 5 euro. 
Wij hopen op veel belangstelling van ouders, opa’s, oma’s, buren en vrienden. 
Hoe meer de leerlingen verkopen, des te groter wordt het eindbedrag voor het 
schoolplein. Het is fijn als er zoveel mogelijk contant wordt afgerekend.  
 
De Parade – 17 mei 
Het klapstuk is toch wel de Parade;  een voorstelling waaraan alle kinderen 
meedoen. Door de hele school worden prikkelende, enerverende acts opgevoerd 
en zal elk hoekje en plekje van de school omgetoverd worden tot een mini-theater.  
 
De Parade is op vrijdagochtend 17 mei. Om half 10 is de officiële opening van de 
parade!!!  Voor deze voorstelling vragen wij een entreeprijs van €5 per persoon! 
Ook hierbij is iedereen welkom; ouders, opa’s, oma’s, buren en vrienden.  
 
De kinderen worden opgedeeld in twee groepen, zodat ze kunnen optreden en 
kunnen kijken bij de rest van de acts. Van 9.30 uur tot 10.30 uur treedt de eerste 
groep op, van 10.30 uur tot 11.30 uur treedt de tweede groep op. In welke groep uw 
kind zit, krijgt u nog te horen. 
 
   



 

 
 
 
 
Atletiekdag groep 8 – 16 mei 
A.V. Pijnenburg organiseert voor alle achtstegroepers van Soest deze sportdag. Op 
het programma staan o.a. verspringen, kogelstoten, een hindernisbaan en 
estafettes. 
De kinderen worden om 8:30 uur bij A.V. Pijnenburg verwacht en zijn om ongeveer 
15:15 uur klaar. Om als school mee te kunnen doen, dienen wij ervoor te zorgen dat 
twee ouders assisteren. Als u wilt helpen, kunt u zich melden bij Myra. 
 
Bezoek Kinderboerderij onderbouwgroep - 21 mei 
De kinderen ervaren door te kijken, te luisteren, te ruiken, te voelen welke 
verschillende dieren bij de Kinderboerderij horen. Zij benoemen en herkennen de 
dieren. We richten ons op de zwangere dieren en de dieren die een jong hebben 
gekregen. 
Voor dit uitje zoeken we ouders die kunnen helpen bij het halen en brengen van de 
kinderen en die een groepje kinderen kunnen begeleiden op de boerderij. 
De intekenlijsten hangt op het prikbord bij de klas. 

Schoolfotograaf - 27 mei 
We hebben dit jaar een andere fotograaf: Nieuwe schoolfoto. Deze fotograaf zal in 
één dag de individuele foto’s, groepsfoto’s en die van broertjes en zusjes maken.  
Voor de ondersteuning van de fotografen hebben wij de hulp van 3 ouders nodig. 
Aanmelden hiervoor graag bij Rosanne (rosanne.los@montessorisoest.nl). 
Ouders met jongere broertjes en zusjes kunnen zich intekenen op lijsten die vanaf 
komende week op de wand van de speelzaal hangen.  
De bestellingen gaan digitaal.  
 
Avondvierdaagse – 3 t/m 6  juni 
De inschrijving heeft voor de meivakantie plaatsgevonden. De avondvierdaagse is 
van maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni. 

 
 

 

 

  

 

 

  


