
Maandinfo augustus/september 2016 

 

26 aug schoolpicknick 

 

Begin sept informatieavonden      

14  start Jantje Beton 

14  voetbaltoernooi 3  

21  voetbaltoernooi 7 en 8 

21  voetbaltoernooi 4  

16  onderbouwdag 

16 en 17 voetbaltoernooi groep 8 

23  middenbouwdag 

28  bovenbouwdag   

28  start Kinderpostzegels 

28  voetbaltoernooi 5 en 6  

  

 

 

Maandag 22 augustus begint het schoolse leven weer voor ons allemaal. Hopelijk 

heeft iedereen een fijne, zonnige vakantie gehad en hebben de kinderen weer zin 

om naar school te gaan.  

 

Schoolpicknick – 26 aug 

Ook dit schooljaar organiseert de OC weer een gezellige schoolpicknick in de 

duinen. Op vrijdagmiddag in de eerste schoolweek hoopt de OC vele ouders van 

de school te ontmoeten in de Soesterse duinen bij de kiosk om 17.30 uur. De 

uitnodiging van de OC wordt met de schoolgids meegegeven op de eerste 

schooldag. 

 

Studiedagen 

De studiedagen gebruiken we dit schooljaar voor het invoeren van de nieuwe 

spelling- en taalmethode en wij gaan ons verdiepen in de leerbetrokkenheid van 

kinderen, met als doel de betrokkenheid bij het eigen leerproces van de leerlingen 

te vergroten. 

Als team gaan we dit doen onder leiding van een coach. 

Eén studiedag is gekoppeld aan de herfstvakantie, namelijk maandag 24 oktober. 

Voor de andere studiedag gebruiken wij een middag: vrijdagmiddag 11 november. 

De groepen 5 t/m 8 zijn die middag vrij. 

 

Wijzigingen  

Maandag ontvangt u de bijlage van de schoolgids waar onder andere alle 

klassenlijsten met adressen en telefoonnummers in staan.  

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres: wilt u zo vriendelijk zijn om 

het door te geven aan de directeur? info@montessorisoest.nl  

 

Ouderbijdrage 

In de schoolgids vindt u informatie over de betaling van de ouderbijdrage. Wilt u dit 

alstublieft voor 30 september in orde maken? 

 

Hulpbrieven 

Ook dit jaar hopen we op veel hulpouders. Vooral voor het overzetten zijn we 

dringend op zoek naar nieuwe ouders.  

Daarnaast hopen we ook weer op de hulp van techniekouders. Wanneer u niet kunt 

helpen op woensdagochtend, maar wel op een andere dag, zijn we daar ook heel 

blij mee. 
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Verslagen 

Wij willen graag de verslagen van het vorige schooljaar terug. Wilt u ervoor zorgen 

dat deze op school ingeleverd worden bij de (nieuwe) leerkracht van uw kind? 

 

Oproep verkeersbrigadiers Dalweg 

De verkeersbrigadiers gaan weer van start, maar we hebben nog onvoldoende 

mensen om te helpen. Meldt u aan voor de brigade! We hebben voor diverse 

tijdstippen mensen nodig.  

 

We hopen medio september- na de instructie van de nieuwe overzetters - weer altijd 

paraat te kunnen zijn. 

In de eerste schoolweken moet u er rekening mee houden dat de oversteekplaats 

ongeveer voor de helft van de tijd bemand is. Houdt u hier als ouder rekening mee!!  

 

Uiteraard blijven we op zoek naar versterking en reserves voor de verkeersbrigade. 

Wilt u zich opgeven stuur dan een mail aan de coördinator: nicole.rutten@planet.nl  
 

Jantje Beton 

Op 14 september starten de kinderen van groep 5, 6 en 7 met deze actie. De helft 

van de opbrengst is voor onze school en de andere helft voor kinderen die het 

minder goed hebben dan wij. 

Met de nieuwe leerlingenraad zullen we overleggen waar we dit jaar ons deel aan 

gaan besteden. 

 

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. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Schoolvoetbaltoernooien 

Via Bart Verwijmeren, onze sportcoördinator, ontvangt u informatie over de 

schoolvoetbaltoernooien. Ook in de klassen zullen de leerkrachten de kinderen 

hierover informeren. 

 

Onderbouwdag - 16 sept. 

De onderbouw viert haar bouwdag op vrijdag 16 september. Dit jaar gaat de 

onderbouw met de bus naar de natuurspeeltuin Rivierenwijk in Amersfoort. U 

ontvangt hier later nog informatie over. 

 

Bovenbouwdag – 23 sept. 

Dit jaar staat de bouwdag in het teken van creatieve activiteiten. U ontvangt hier 

later nog informatie over. 

 

Middenbouwdag – 23 sept. 

De middenbouw viert op vrijdag 23 september de bouwdag. Zij gaan naar het 

scoutingterrein. U ontvangt hier later nog informatie over. 
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