
 

Maandinfo november 2018 
  
5 Tevredenheidspeiling 
 5 Informatieavond mediawijsheid 
 5 Middenbouw naar Poppentheater Idea 
 8 Boerderijles groep Remco/Rosanne 
 9 Sint Maarten 
15 Boerderijles groep Mannie 
29 Bezoek Rijksmuseum van Oudheden groep Myra/Linda 
 
 
 
Tevredenheidspeiling -maandag 5 november 
Als Stichting Katholiek Onderwijs Soest en Soesterberg meten wij regelmatig de 
tevredenheid van ouders, werknemers en leerlingen van de 6 aangesloten scholen. 
Maandag 5 november start de enquête. Per mail ontvangt u de vragenlijst, die tot 
19 november beschikbaar is. In de bijlage vindt u een toelichting van deze enquête. 

 
Ouderavond mediawijsheid-5 november 
Op maandagavond 5 november is er een ouderavond over mediawijsheid. Tijdens 
deze avond kunt u informatie halen en ervaringen delen over het mediagebruik van 
uw kind. Graag willen wij u informeren over de snelle ontwikkelingen binnen hun 
online wereld. Wat werkt wel en wat niet in onze mediaopvoeding? Hoe doen 
anderen het en wat voor media-opvoeder bent u zelf? 

Imke de Kroes behandelt in een presentatie de verschillende facetten van social 
media. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: cyberpesten, gamen, 
whatsapp-gebruik en online privacy. Daarna willen wij u graag in de gelegenheid 
stellen om ervaringen met elkaar uit te wisselen. U kunt zich per mail opgeven voor 
deze ouderavond; info@montessorisoest.nl. Wij hopen op een grote opkomst! 

 

Poppentheater middenbouw- 5 november 
Op maandag 5 november gaat de hele middenbouw naar een voorstelling van het 
poppentheater in Idea. Het vervoer hiervoor is al geregeld. Daarover heeft u voor de 
herfstvakantie al een mail ontvangen. 

 

Bezoek boerderijles -8 november 
Op donderdag 8 november brengt de groep van Remco/Rosanne een bezoekje 
aan een boerderij. Zij krijgen een inkijkje in het leven van een moderne boer. Het 
vervoer hiervoor is geregeld. De klas gaat met een bus hier naar toe. Op 15 
november gaat de klas van Mannie. In oktober heeft de klas van Myra/Linda al een 
bezoekje gebracht. 
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Sint Maarten – 9 november 
Op vrijdag 9 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.  
 
 
Bezoek Rijksmuseum van Oudheden - 29 november 
Aansluitend op het Da Vinci project Egyptenaren, dat in de bovenbouw wordt 
behandeld, gaat de bovenbouw een bezoek brengen aan het Rijksmuseum van 
Oudheden. Het museum heeft momenteel een grote tentoonstelling over de Goden 
van Egypte. De kinderen gaan onder andere imposante beelden zien van goden en 
godinnen, gouden sieraden en rijk beschilderde mummiekisten. Het vervoer gaat per 
trein; hierover krijgt u nog informatie.  
Deze maand gaat de groep van Myra/Linda op donderdag 29 november, de 
klassen van Remco/Rosanne en Mannie gaan in december. 
(Groep Remco: dinsdag 11/12, groep Mannie: vrijdag 14/12) 
 
 
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! 

 

Schoolfruit 
Gelukkig zijn we dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf maandag 12 
november 2018 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 19 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/ 
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