
 
Maandinfo juli 2019 
 
 
 
9 Overvliegen  

10 t/m 12  Kamp groep 8 

12 Afscheid groep 5 middenbouw (middag) 

17 Musical groep 8 

19 Stuivertjesmarkt – afscheid groep 8  

12:00 uur start zomervakantie 

 

22 juli  t/m 30 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 goed gezind en kunnen de activiteiten op de laatste schooldag buiten 
plaatsvinden. 
 
 
Overzetouder(s) 
Eind van dit schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van een trouwe 
verkeersouder, Bert van Leeuwen. Maar liefst twee per week heeft hij de kinderen 
veilig overgezet. Wij bedanken hem voor zijn trouwe inzet.  
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe overzet ouders. De 
plekken die nog moeten worden opgevuld zijn: 
 

● maandagochtend om 8.15 uur 
● maandagmiddag om 14.30  uur 
● dinsdagmiddag om 14.30  uur 
● woensdagmiddag om 12.30 uur. 

 
De veilige oversteek op de Dalweg is erg belangrijk voor een groot deel van de 
kinderen van onze school, dus ik hoop van harte dat zich nieuwe ouders zich 
aanmelden. 
Al geeft u zich maar op voor eens in de twee weken of als reserve, dan zou dat al 
helpen. Tijdens het overzetten mag uw kind op school blijven en kunt u rustig de taak 
uitvoeren. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Wij hopen op veel nieuwe 
aanmeldingen!  
 
U kunt zich melden bij Marieke Graves: marieke.graves@montessorisoest.nl 
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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.  
 
 
Overvliegen - 9 juli 
Alle kinderen, die volgend schooljaar naar een volgende bouw gaan, gaan een 
middagje kennis maken met hun nieuwe leerkrachten en hun nieuwe groep. 
Het overvliegen is een week verzet en de datum is dus anders dan in de brief die u 
van ons gekregen heeft.  
 
 
Afscheid groep 5 – 12 juli  
Op vrijdagmiddag 12 juli houdt iedere groep 5 een afscheids picnic met zijn eigen 
juf(fen). Ouders zijn hierbij van harte welkom. U wordt door de leerkrachten nog 
geïnformeerd over tijd en locatie.  
In de klas organiseert groep 5 zelf ook nog een leuk afscheid met de klas. 
 
 
Afscheidsmusical groep 8 - 17 juli 
Op woensdag 17 juli voeren de leerlingen van groep 8 de musical op. 
’s Ochtends voor alle kinderen, oud-leerlingen en de ouders van groep 0 t/m 7.  
De avond is gereserveerd voor de ouders en familie van groep 8.  
Groep 6 en 7 zingt overdag wel mee, maar `s avonds doen we het zonder hen en 
houden we de afscheidsmusical met alleen groep 8.  
 
We willen de avond een extra feestelijk tintje geven door een dresscode af te 
spreken. De leerlingen van groep 8 en alle genodigden worden die avond in 
gala/feestelijke kleding verwacht. De rode loper ligt al klaar!  
 
Na de spetterende musical is er voor alle genodigden een gezellige afterparty. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kan er nagepraat en eventueel 
gedanst worden. Wij hopen dat het een onvergetelijke avond wordt! 
 
 
Afscheid groep 2 
De onderbouwjuffen nemen op de laatste vrijdag afscheid in de klas van hun  
”oudsten “.  
 
   



 
 
 
 
Laatste schooldag - 19 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.  
 
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 woensdagochtend, na de musical, al afscheid van groep 8. 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 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.  
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!  


