
 
 

Maandinfo oktober 2018 
 

 
 
3 start Kinderboekenweek 
3 eerste BOM-theater  
3 schoolvoetbaltoernooi groep 5/6 
10 schoolvoetbaltoernooi groep 3/4 
11 15-minutengesprekken 
15 15-minutengesprekken 
16 15-minutengesprekken 
19 studiedag 
22 t/m 26 herfstvakantie 
29 studiedag 
31 luizencontrole 
 

 
 
 
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. Wij hebben het geld hard nodig om alle extra 
activiteiten te bekostigen zoals de bouw-uitjes, sinterklaas, kerst, carnaval, 
juffendagen, schoolfeestdag etc.  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.  
 
Zippies sport tussen de middag - 9 en 16 oktober 
In de maand oktober hebben wij twee sportbegeleiders van Zippies uitgenodigd om 
de kinderen nieuwe spelletjes te leren in de pauze. Hiermee hopen wij de 
keuzemogelijkheden van spelen bij de kinderen te vergroten, zodat ieder kind zich 
goed vermaakt tijdens de pauzetijd.  
 
Gevonden voorwerpen  
Op de website staan foto’s van gevonden voorwerpen van de periode mei-tot 
zomervakantie. Deze worden bewaard tot de herfstvakantie, daarna gaat het naar 
het Leger des Heils.  
 
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. 
 
BOM-theater – 3 oktober 
Het eerste BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 
Myra/Linda, Dieuwertje en Emely/Selma. Op woensdag 3 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 – 3  t/m 12 oktober 
Van 3 t/m 12 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “vriendschap” 
met het motto “Kom erbij”. 
Op woensdagochtend 3 oktober openen we op school de Kinderboekenweek met 
het BOM-theater. Verder vinden er op school in deze periode verschillende 
activiteiten plaats rondom dit thema. De Kinderboekenweek sluiten we gezamenlijk 
af op vrijdagochtend 12 oktober om 11.45 uur met een dans op het schoolplein. 
Hierbij zijn de ouders van harte welkom .  
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 

 
Studiedagen – 19 en 29 oktober 
Eén dag voor de herfstvakantie, vrijdag 19 oktober, is er een studiedag voor het 
hele team. Die dag zijn de kinderen al vrij. We gebruiken de studiedag om te werken aan ons 
nieuwe schoolplan voor de komende vier jaren. (2019-2024) 
De maandag aansluitend op de herfstvakantie, 29 oktober, is er een studiedag van  
de SKOSS voor alle personeelsleden van de stichting. Ook dan zijn de kinderen vrij. 
De herfstvakantie is dus van vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober. 
 
 
Hoofdluiscontrole – 31 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. 
 
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: Meinhard en Britt van klas Mannie, Pascalle, 
Thom en Maya van klas Remco en Rosanne, Senna en Duuk van klas Myra en Linda. 
 
 
 

http://live.montessorisoest.nl/


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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


