
 

 

Maandinfo november 2017 

  3  open dag 

10  schoolschaatsen groep 5 

10  Sint Maarten 

17  BOM-theater 

 

 

Open huis- 3 november 

Hoera: vrijdag 3 november bestaat de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) 

100 jaar! Dit willen wij vieren met de school. Wij houden die ochtend open huis van 

8.40 tot 10.00 uur. Het open huis biedt u als ouder een unieke kans om de school in 

bedrijf te zien. U mag gerust iemand meenemen, die ook geïnteresseerd is in het 

reilen en zeilen van een montessoriklas. Wij hopen ook dit jaar op veel 

belangstellenden. 

Onze school is lid van de NMV en om de vier jaar worden we door hen gevisiteerd. 

Aan de hand van de door hen opgestelde criteria wordt bepaald of de school 

voldoet aan de Montessori kernwaarden.  

 

 

Wijziging datum tweede BOM-theater- 17 november 

Vanwege het afscheidsfeest van Marita, op vrijdag 27 oktober,  hebben we besloten 

het BOM-theater van 10 november een week te verplaatsen, naar vrijdag 17 

november. Dit geeft de leerkrachten net wat meer tijd en ruimte voor de 

voorbereiding. Het theater start om 10.30 uur.  

Bij het tweede theater treden de volgende klassen op: Margot/Anouk, 

Marieke/Daleen en Marloes/Rosanne.  

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u het optreden live 

volgen via de website, http://live.montessorisoest.nl/  

 

  

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 – 10 november 

Vrijdag 10 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. 
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Sint Maarten – 10 november 

Op 10 november zullen de leerlingen van de onderbouw om 11:55 uur op het 

schoolplein Sint Maarten-liedjes 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  

13 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 20 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/ 

 

Expertise ouders 

In de hulpbrief, die aan het begin van het schooljaar is meegegeven, heeft u 

kunnen aangeven welke hulp u aan de kinderen en klassen kunt bieden. 

Wellicht zijn er ook expertises die schoolbreed ingezet kunnen worden. Mocht dat zo 

zijn dan horen we dat graag. 
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