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Na een heerlijke, lange vakantie gaan wij maandag 2 september weer met volle 
energie beginnen. Wij hebben er in ieder geval veel zin in, de kinderen hopelijk ook.   
 
Schoolplein 
In de vakantie is er hard gewerkt aan het schoolplein. In het eerste weekend van de 
vakantie heeft een groep ouders de tegels weggehaald. Een hele klus die in een 
ochtend geklaard is. Vervolgens kon hoveniersbedrijf Ruuds Tuinen starten met de 
aanleg. Het plein heeft een ware metamorfose ondergaan. Alleen het groen moet 
nog worden geplant; dat gebeurt in oktober.  
Daarna zullen wij het schoolplein feestelijk openen!  
 
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
In de schoolgids vindt u informatie over de betaling van de ouderbijdrage. 
(https://www.rkmontessori-soest.nl/schoolinformatie/jaarbijlage/) 
Wilt u dit alstublieft voor 30 september in orde maken? Van deze bijdrage betalen 
we alle extra activiteiten zoals; bouwdagen, sinterklaas, kerst, carnaval en de 
schoolfeestdag. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 
minimaal € 50,- per kind.  
Komt uw kind pas halverwege het schooljaar voor het eerst op school, dan is de 
verschuldigde vrijwillige ouderbijdrage ook de helft: € 25,-.  
 
Het bedrag kan worden gestort op rekening NL95 RABO 035.99.59.040 ten name van 
de Montessorischool in Soest. Wilt u bij het overmaken de naam van uw 
kind(eren)vermelden. 
 
Blijde verwachting 
Imme Hagen, onze intern begeleider, heeft ons verteld dat zij in blijde verwachting is. 
Zij verwacht haar kindje eind januari. Haar verlof zal na de kerstvakantie in gaan.   
Zodra wij de zwangerschapsvervanging hebben geregeld, informeren wij u hierover.   
Voor nu feliciteren wij Imme met deze heuglijke gebeurtenis en wensen wij haar een 
fijne zwangerschap toe.    
 
Wijziging adresgegevens 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres: wilt u zo vriendelijk zijn om 
het door te geven aan de directeur (info@montessorisoest.nl )?  
 
Rapporten 
Wij willen graag de rapporten van het vorige schooljaar terug. Wilt u ervoor zorgen 
dat deze op school ingeleverd worden bij de (nieuwe) leerkracht van uw kind? 
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Zorgplan  
Montessorischool Soest streeft naar een onderwijsleersituatie, waarbij alle kinderen 
zich ononderbroken ontwikkelen. Bij de meeste kinderen verloopt deze ontwikkeling 
vanzelf, soms loopt het anders en ontstaan verschillen. Wanneer een kind extra zorg 
nodig heeft, wordt dit besproken met de intern begeleider. Hoe de zorg op onze 
school is geregeld kunt u lezen in ons zorgplan. Dit kunt u vinden op de website 
onder het kopje protocollen.  
 
Woensdagochtend opvang 
Op woensdagochtend mogen de kinderen, die om 12.00 uit zijn en een oudere 
broer of zus hebben in groep 5 of de bovenbouw, langer op school blijven. In de klas 
van Sedef/Miranda worden de kinderen opgevangen tot 12.30 uur. 
 
Informatieavond 
In september vinden de informatieavonden plaats. Iedere bouw heeft een eigen 
avond, zodat u, wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft, bij alle 
avonden aanwezig kunt zijn.  
Ook als u al eerder op een informatieavond van de huidige bouw bent geweest is 
het raadzaam om te gaan. De groep wordt namelijk gesplitst in ouders per leerjaar, 
zodat u specifiek informatie over het leerjaar van uw kind krijgt.  
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Schoolvoetbaltoernooien 
De schoolvoetbaltoernooien voor groep 5/6 en 7/8 vinden plaats in september. Zie 
data bovenaan de maandinfo. 
Binnenkort krijgt u hierover informatie van Frans van den Berg, onze sportcoördinator. 
Ook in de klassen zullen de leerkrachten de kinderen hierover informeren. De 
groepen 3/4  hebben het voetbaltoernooi in oktober. 
 
Onderbouwdag - 20 sept. 
De onderbouw viert haar bouwdag op vrijdag 20 september. Dit jaar gaat de 
onderbouw weer met de bus naar de natuurspeeltuin Rivierenwijk in Amersfoort. U 
ontvangt hier later nog informatie over. 
 
Bovenbouwdag – 27 sept 
De bovenbouw viert vrijdag 27 september de bouwdag. Dit jaar staat de bouwdag 
in het teken van creativiteit. De bovenbouw werkt met een driejarige cyclus van 
activiteiten. Eén keer in de drie jaar staat de bouwdag in het teken van workshops. 
De andere twee invullingen zijn een bezoek aan een pretpark en spelen in de 
duinen.  
Binnenkort ontvangt u informatie over de invulling van de workshops. Bij deze 
bouwdag is veel hulp van ouders nodig. 
 
Middenbouwdag – 27 sept. 
De middenbouw viert ook op vrijdag 27 september de bouwdag. Bij de 
middenbouw staat deze dag in het teken van een bosdag. Ook de middenbouw 
werkt met een driejarige cyclus. De andere twee invullingen zijn een bezoek aan een 
pretpark en creatieve activiteiten.  
Binnenkort ontvangt u informatie over de invulling en begeleiding van de bosdag. 
 
 


