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Ouderbijdrage 

In de schoolgids hebben we u gevraagd de ouderbijdrage voor 30 september te 

betalen. Veel ouders hebben aan dit verzoek gehoor gegeven, maar nog niet 

iedereen heeft dit gedaan. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag van € 50 per kind zo 

spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer NL95RABO 0359959040 t.n.v. 

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

bedankt. 

 

 

Gevonden voorwerpen  

Op de website staan foto’s van gevonden voorwerpen. 

Tot de herfstvakantie wordt de kleding bewaard, daarna gaat het naar het Leger 

des Heils.  

 

 

Kledinginzameling Leger des Heils 

Van woensdag 4 oktober t/m maandag 9 oktober zamelen wij op school kleding in 

voor het Leger des Heils. Met deze kleding kan het Leger des Heils heel veel mensen 

helpen, bijvoorbeeld arme mensen en vluchtelingen. 

Wat mag je inleveren? 

Het Leger des Heils zamelt kleding, schoenen en lakens in. Het hoeft niet zo goed als 

nieuw te zijn. Wat niet meer draagbaar is wordt hergebruikt. 

Wat mag je niet inleveren? 

Sterk bevuilde textiel met verf-/olievlekken of natte textiel. Ook geen knuffels, 

dekbedden en kussens. 

Doneer de kleding altijd in een gesloten zak. Schoenen per paar gebonden. 



Telefonisch afmelden 

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch doorgeven tussen 8:00 en 8:20 uur 

en niet via de mail.  

 

 

Schooltijd 8.30 uur 

Het valt ons op dat er regelmatig kinderen te laat komen op school. Vanaf 8.20 uur 

mogen de kinderen naar binnen en om 8.30 gaat de bel. Dit is het signaal dat de 

schooldag begint. Hierbij een vriendelijk verzoek aan alle ouders om om 8.30 uur, 

wanneer de bel gaat, de school te verlaten zodat de kinderen aan het werk kunnen 

gaan. 

 

 

ANWB-streetwise – 3 oktober 

Op dinsdagochtend 3 oktober houden we praktische verkeerslessen met de hele 

school. Het lesmateriaal wordt verzorgd door de ANWB. De onderbouw krijgt het 

onderdeel “Toet toet” en leert hoe je veilig moet oversteken en verkeersgeluiden 

kunt herkennen. 

Met groep 3 en 4 wordt dieper ingegaan op het onderwerp van veilig oversteken en 

gevaren. Hun onderdeel heet “Blik en klik” en wordt gegeven in de gymzaal. 

Groep 5 en 6 heeft het onderwerp “Hallo auto” en leert over de remweg van een 

auto. Dit vindt plaats op de weg aan de Gaesbeekerhof. Van 8.45 uur tot 12.00 uur 

wordt de weg hiervoor afgezet. 

Groep 7 en 8 heeft een praktische verkeersoefening op het schoolplein; deze gaat 

over fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat, bekijk dan het filmpje op de site: 

http://www.anwb.nl/streetwise 

 

 

BOM-theater – 4 oktober 

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

Myra/Remco, Dieuwertje/Elles en Emely/Selma. Op woensdag 4 oktober 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. 

 

 

Kinderboekenweek – 4  t/m 12 oktober 

Van 4 t/m 12 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “gruwelijk eng” 

en gaat over griezelen. 

Op woensdagochtend 4 oktober openen we op school de Kinderboekenweek 

feestelijk met alle kinderen. Verder vinden er op school in deze periode verschillende 

activiteiten plaats rondom dit thema. De Kinderboekenweek sluiten we gezamenlijk 

af op donderdag 13 oktober met een dans. Voor de ouders is de uitvoering van de 

dans om 14.20 uur.  

De boekenwinkel Bruna heeft ook dit jaar een aantrekkelijke actie voor scholen. Van 

alle gekochte boeken bij Bruna, mag de school voor 20% van het totale bedrag 

gratis nieuwe kinderboeken aanschaffen. Als uw kind dus een boek mag uitkiezen bij 

Bruna, dan ontvangen wij graag de bonnetjes. Een mooie kans voor de school om 

extra boeken aan te schaffen. 

http://www.anwb.nl/streetwise
http://live.montessorisoest.nl/


Staking – 5 oktober 

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen, staken alle SKOSS-scholen op 5 oktober. Op 

deze dag is de school dicht en moet u zelf voor opvang zorgen. Zowel BINK als 

Zippies biedt extra opvang.  

 

 

Herfstwandeling middenbouw – 9 oktober 

Op maandag 9 oktober gaan de drie middenbouwgroepen een herfstwandeling 

maken in het bos onder begeleiding van een gids. Voor deze activiteit zijn rij-ouders 

nodig. Bij de klassen hangen hiervoor intekenlijsten waar u zich kunt opgeven.  

De bezoektijden zijn als volgt: 

 Van 9.00 tot 10.00   de klas van Marita 

 Van 10.30 tot 11.30 de klas van Marieke/Daleen 

 Van 13.00 tot 14.00 de klas van Dieuwertje/Elles 

Voor deze activiteit is het fijn als de kinderen geschikte kleren aan hebben zoals 

kaplaarzen en kleren die vies mogen worden.    

 

 

Studiedagen – 13 en 23 oktober 

Eén dag voor de herfstvakantie, vrijdag 13 oktober, is er een studiedag voor het 

hele team. Die dag zijn de kinderen al vrij. We gebruiken de studiedag om ons  

te verdiepen in het geven van feedback. Dit doen we onder leiding van een coach,  

Bertine van den Oever. Met haar hebben we al verschillende leertrajecten doorlopen. 

De maandag aansluitend op de herfstvakantie, 23 oktober, is er een studiedag van  

de SKOSS voor alle personeelsleden van de stichting.  

De herfstvakantie is dus van vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober. 

 

 

Hoofdluiscontrole – 25 oktober 

Na elke vakantie worden de haren van alle kinderen gecontroleerd. Het zou prettig  

zijn als u zelf ook regelmatig kijkt of uw kind vrij is van hoofdluis. 

 

 

Afscheid Marita  – 27 oktober 

Zoals u heeft kunnen lezen gaat Marita Veldt ons helaas per 1 november verlaten. 

Op vrijdag 27 oktober nemen wij afscheid van haar om 11.00 uur met de hele school 

in de hal. We doen dit met een traditioneel BOM-theater.  

Na schooltijd is er gelegenheid voor ouders om persoonlijk afscheid te nemen van 

Marita. 

 

 

Nieuwe leerlingraad 

Vorige week 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. 

De nieuwe leden van dit schooljaar zijn: Laurens Gijsen en Imme van den Deijssel uit 

de klas van Rens, Leah Slingerland en Floor van der Horst uit de klas van 

Margot/Mannie, Myla Legall Melendez en Sascha de Witt uit de klas van 

Myra/Remco. 



Fietsers 

Voor de veiligheid van alle kinderen hebben we de afspraak dat de kinderen naast 

de fiets lopen als ze aankomen bij, en vertrekken van, de school. Dus ook het 

voetpad links van de school naar de Gaesbeekerhof. Regelmatig zien we daar 

kinderen (en ouders) fietsen in plaats van op de weg. Voor de bewoners is dit 

gevaarlijk en hinderlijk.  

Gelieve hier als ouder ook op te letten zodat het voor iedereen veilig blijft. 

 

Klassenouders 

De nieuwe klassenouders dit schooljaar zijn: 

Groep Sedef   Myrah Driessen 

Groep Emely/Selma Annemarie Derickx/Willemijn Manshanden 

Groep Maloes/Rosanne Stephanie Baars/Frederike Kerkhof 

Groep Marita  Eva Dresscher/Jo Boniszewski 

Groep Elles/Dieuwertje Monika Tracey/ Cathelijne Lania 

Groep Marieke/Daleen Yvonne Haage 

Groep Myra/Remco Jolanda Willemars 

Groep Rens   Marloes Beker 

Groep Margot/Mannie Gabriëlle Bitterling/Marion van Barneveld  

 

Amnesty International 

De werkgroep Amnesty International Soest organiseert in de herfstvakantie op 

zaterdag 21 oktober 2017 van 9.30 tot 13.00 uur weer de traditionele boekenmarkt in 

de Montessorischool. Wilt u boeken- cd’s –elpees geven? 

In de week voor de herfstvakantie kunt u de boeken al inleveren. 

Andere inlevermomenten zijn: 

 Woensdag 18 oktober van 15-16 uur en van 19-20 uur 

 Donderdag 19 oktober van 15-16 uur en van 19-20 uur 

 Vrijdag 20 oktober van 15-16 uur. 

De opbrengst van de boekenmarkt gebruiken wij voor het bekostigen van landelijke 

en plaatselijke acties. 

 

Namens de Werkgroep Amnesty International Soest: 

Contactpersoon: Rob Balvers  

Telefoon : 035-6013598 

e-mail  : rob_balvers@hotmail.com 

 

 

 
 


