
 

 

 

Maandinfo juli 
 

 

4    verhuizing onderbouwklassen 

6    musical groep 8 

7    stuivertjesmarkt - afscheid groep 8 

 

10 juli  t/m 18 augustus zomervakantie   

 

 

 

De laatste weken……. 

Het schooljaar zit er bijna op. Voordat het zover is, komen er nog een paar leuke 

activiteiten aan: de musical van groep 8 en de stuivertjesmarkt. Hopelijk is het weer 

ons goedgezind en kunnen de activiteiten op de laatste schooldag buiten 

plaatsvinden. 

 

Verhuizing- 4 juli 

Voor de verhuizing van de klassen van Emely/Selma, Marloes/Rosanne, Myra/Remco 

en Marita kunnen we nog wat sjouwers gebruiken. Hopelijk meldt zich nog een 

aantal ouders aan. Vanaf 18.00 kunt u helpen. Wanneer u direct vanuit uw werk 

komt, zorgen wij voor een hapje en drankje. Hoe meer handen, des te sneller de klus 

is geklaard. 

 

Kledingcontainer Reshare 

Helaas heeft Reshare besloten de kledingcontainer bij de school weg te halen 

omdat er te weinig kleding wordt ingezameld. Wel hebben we ons kunnen 

aanmelden voor een tweejaarlijkse inzameling. De eerste inzameling zal maandag 9 

oktober plaatsvinden. Hierover wordt u ruim van tevoren geïnformeerd. Wij hopen 

dat u tot die tijd uw kleding wilt bewaren tot de inzameling. U steunt daarmee onze 

school, het Leger des Heils en het milieu. 

 

Hulpbrief ouders 

In de bijlage van de mail met de maandinfo sturen we de hulpbrief mee. U kunt zich 

nu al opgeven voor een taak voor het nieuwe schooljaar. Voor de overblijf zijn we 

dringend op zoek naar overblijfkrachten voor de maandag!!  

 

Bijlage schoolgids 

We zijn druk bezig met de bijlage van de schoolgids voor het nieuwe schooljaar. Wilt 

u wijzigingen in adres etc. aan ons doorgeven, indien u dit nog niet gedaan heeft? 

 

 

  

http://www.rkmontessori-soest.nl/


Pilot Snappet 

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u geïnformeerd over de pilot met Snappet,  

een digitaal, adaptief onderwijsprogramma. Eind mei zijn we hiermee gestart in de 

groepen 5 en 7 met het vak rekenen. Wat we vooral wilden ervaren is, hoe de 

directe feedback van het programma effect heeft op het leren en betrokkenheid 

van de leerling. 

Onze eerste ervaring met Snappet is positief. Leerlingen vinden het fijn om te zien of 

ze een som wel of niet goed hebben uitgerekend. Ze willen dan graag weten wat ze 

verkeerd doen. Onze ervaring is dat de leerlingen eerder om een lesje vragen.  

Wanneer het kind nog veel fouten maakt en meer oefening nodig heeft, levert het 

programma automatisch meer oefenstof. Bij een leerling die weinig fouten maakt, 

volgen moeilijkere opgaven. Ook geeft het programma veel mogelijkheden en 

ruimte om aan leerlijnen te werken. Tijdens het werken kan de leerkracht direct zien 

welke leerling nog een extra instructie nodig heeft.  

 

Om een besluit te nemen over de voortzetting van Snappet, hebben we vooral 

gekeken naar de betrokkenheid van de leerlingen: Zien we meer betrokkenheid 

door het gebruik van Snappet? Bij de meeste leerlingen zagen we dit effect.  

Een belangrijk bijkomend voordeel van het digitale programma is dat de leerkracht 

meer tijd kan besteden aan de voorbereiding van de lessen en het volgen van de 

leerlingen in plaats van het nakijken.  

Dit heeft ons doen besluiten om in het nieuwe schooljaar met Snappet te gaan 

werken in de groepen 4 t/m 8 voor de vakken rekenen en spelling.  

 

 

Afscheid groep 2 

De onderbouwjuffen nemen op de laatste vrijdag afscheid in de klas van hun  

”oudsten “.  
 

 

Afscheidsmusical groep 8 - 6 juli 

De twee uitvoeringen vinden plaats op donderdag 6 juli.  

1. Voor alle kinderen en de ouders van groep 0 t/m 7 in de middag, aanvang 

13:00 uur.  

 

2. ‘s Avonds wordt de musical opgevoerd voor de ouders, familie en bekenden 

van groep 8. Elke leerling van groep 8 mag ongeveer 8 bezoekers uitnodigen. 

We beginnen die avond om 19:30 uur.  

Na de musical willen we met de kinderen van groep 8 en hun genodigden 

nog even gezellig bij elkaar zitten.  

 

Voor de ouders van groep 6 en 7: 

De kinderen van groep 6 en 7 vormen het koor. Zij dienen om die avond 19:15 uur op 

school te zijn en om 21:15 uur weer opgehaald te worden.  

 

 

  



Laatste schooldag - 7 juli 

Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar af met de stuivertjesmarkt en het afscheid 

van groep 8 voor de midden- en bovenbouw. We beginnen om 8:30 uur met de 

stuivertjesmarkt. De kinderen kunnen spulletjes (ver)kopen die slechts 5 cent mogen 

kosten. Ook kunnen ze met allerlei activiteiten geld verdienen en ook hierbij geldt de 

regel: alles kost 5 cent.  

We hebben nog wel een belangrijke spelregel:  

Het meubilair van school mag hiervoor niet gebruikt worden, de kinderen moeten 

zelf voor kleedjes of ander meubilair zorgen en het plekje netjes achterlaten. 

 

Voor de jongste kleuters is het gewenst dat de ouders er zijn om hun kind te 

begeleiden op de markt. Als u er niet zelf bij kunt zijn, is het fijn als u een andere 

ouder vraagt uw kind te begeleiden. 

 

Eindtijd van de markt is ongeveer 10 uur. 

 

Om 10:30 uur nemen we afscheid van groep 8 met de midden- en bovenbouw. De 

kleuters nemen op donderdagmiddag afscheid van groep 8, na de generale 

repetitie. Dit vinden we voor de jongste kinderen een geschikter moment omdat het 

minder emotioneel is en de leerkrachten op vrijdag meer tijd hebben om van hun 

eigen oudste kleuters afscheid te nemen.  

 

Het laatste half uur gaan ook de kinderen van de midden- en bovenbouw naar hun 

eigen klas om nog even bij elkaar te zijn.  

 

Om 12 uur begint voor iedereen de vakantie!! 

 

 

 

 

Vakantierooster 2017-2018  

Herfstvakantie maandag 16 okt t/m vrijdag 20 okt 2017 

Kerstvakantie maandag 25 dec t/m vrijdag 5 jan     2018 

Voorjaarsvakantie maandag 26 febr    t/m vrijdag 2 mrt  2018 

Paasweekend vrijdag       30 mrt  t/m maandag 2 apr  2018 

Meivakantie             vrijdag       27 apr  t/m  vrijdag 11 mei 2018 

 

Pinksterweekend maandag 21 mei     2018 

Zomervakantie  maandag 16 juli t/m vrijdag 24 aug 2018 
 

 

Als team wensen wij alle kinderen en ouders alvast een fijne, ontspannen vakantie 

toe. We beginnen op 21 augustus weer aan een mooi, nieuw schooljaar. 


