
Maandinfo november 2016 

4  schoolschaatsen groep 5 

11  studiemiddag gr 5 t/m 8 ’s middags vrij 

11  Sint Maarten 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Een tweede herinnering voor de ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben 

overgemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag van € 50 per kind zo spoedig 

mogelijk over te maken op rekeningnummer NL95 RABO 0359959040 t.n.v. 

Montessorischool. Graag de naam van uw kind(eren) erbij vermelden. Alvast 

bedankt. 

 

Schoolschaatsen groep 5 – 4 november 

Vrijdag 4 november gaat groep 5 lekker schaatsen op de ijsbaan in Utrecht. De 

kinderen vertrekken om ongeveer 9.45 uur met de bus en ze zijn voor 14.30 uur weer 

terug. 

 

Studiedag – 11 november 

Vrijdagmiddag 11 november zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 ’s middags vrij. Met 

het team gaan we verder met het leertraject van “leren zichtbaar maken”. 

 

Sint Maarten – 11 november 

Op 11 november zullen de leerlingen van de onderbouw om 11:55 uur op het 

schoolplein een Sint Maarten-liedje zingen en een kleine optocht lopen. Ouders zijn 

van harte uitgenodigd deze dag iets eerder op het schoolplein te staan om dit te 

aanschouwen.  

 

Schoolfruit 

Gelukkig zijn we dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf maandag  

7 november start het project en het duurt 20 weken lang. Voor ieder kind zijn er drie 

stukken fruit per week. Wij zullen het fruit geven op dinsdag, woensdag en 

donderdag tijdens de eerste pauze. Het fruit project duurt tot 15 april.  

 

Gezond trakteren 

In het kader van gezond eten en traktaties vindt u hieronder een aantal sites met 

gezonde traktatie ideeën: 

 http://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/ 

 http://www.gezondtrakteren.nl/ 

 http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ 

 

Nieuwe leerlingraad 

Afgelopen vrijdag zijn er in de bovenbouw weer leerlingraad-verkiezingen 

gehouden. Uit elke bovenbouw nemen twee leerlingen zitting in deze raad. Met de 

leerlingraad worden allerlei schoolse activiteiten en onderwerpen besproken, zoals 

bijvoorbeeld het Sinterklaas klassencadeau voor de bovenbouw, Jantje Beton en 

het klassenfeest. Ook is er tijdens dit overleg ruimte voor de eigen inbreng van de 

leerlingen. 

http://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/


De nieuwe leden van dit schooljaar zijn: Meike de groot en Casper Nettesheim uit de 

klas van Myra/Rens, Sophie Kamminga en Burcu Dagdeviren uit de klas van 

Margot/Mannie, Olav Nooitgedacht en Romy v/d Breemer uit de klas van Rens. 

 


