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5  start Kinderboekenweek 

6  15-minutengesprekken 

10  15-minutengesprekken 

11  15-minutengesprekken 

14  BOM-theater en afsluiting Kinderboekenweek 

17 t/m 21 herfstvakantie 

24  studiedag 

26  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. 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. 

 

Correctie 

In de bijlage schoolgids staan niet alle OC-leden vermeld. Aan de lijst ontbreken de 

namen van Mieneke van der Wal, Jennifer van der Werf en een nieuw lid: Jack 

Bakker.  

 

Gevonden voorwerpen / Kledingbak Leger des Heils 

Op de website staan foto’s van gevonden voorwerpen. 

Tot de herfstvakantie wordt de kleding bewaard, daarna komt het terecht in de 

kledingbak van het Leger des Heils. Deze bak staat achter de school. De helft van 

de opbrengst komt de school ten goede, een extraatje voor de school.  

Wilt u oude kleren kwijt, dan waarderen wij het als u deze kledingbak van het Leger 

des Heils daarvoor gebruikt.  

 

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 8.30, wanneer 

de bel gaat, de school te verlaten zodat de kinderen aan het werk kunnen gaan. 

 

Etui op school 

Kinderen in de midden- en bovenbouw nemen graag een etui mee naar school. Dat 

vinden wij prima, alleen zien wij regelmatig dat kinderen meerdere etuis meenemen. 

De afspraak is: je mag één etui meenemen die in het laatje past. Pennenbakjes 

mogen niet want die nemen teveel ruimte in op de tafel. Het kan dus zijn dat uw 

kind een etui mee naar huis neemt, maar dan weet u van deze afspraak. 

 

 

 

 



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 worden de kinderen opgevangen tot 12.30 uur. 

 

BOM-theater – 14 oktober 

Het eerste BOM-theater van dit schooljaar wordt gepresenteerd door de klassen van 

Margot/Mannie, Elles/Anouk en Rosanne/Miranda. Op vrijdag 14 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 – 5  t/m 14 oktober 

Van 5 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Voor altijd 

jong” en gaat over opa’s en oma’s. 

Op woensdagochtend 5 oktober openen we op school de Kinderboekenweek 

feestelijk met alle kinderen. Verder vinden er op school in deze periode verschillende 

activiteiten plaats rondom dit thema. De Kinderboekenweek sluiten we gezamenlijk 

af op vrijdag 14 oktober met een dans. Voor de ouders van groep 1 t/m 4 is de 

uitvoering om 11.45 uur. Groep 5 t/m 8 laat de dans zien om 14.15 uur.  

De boekenwinkel Bruna heeft ook dit jaar een aantrekkelijke actie voor scholen. Van 

alle gekochte boeken bij Bruna, mag de school van het totale bedrag 20% 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 – 24 oktober 

Maandag 24 oktober, aansluitend op de herfstvakantie hebben we met het team een 

studiedag. De ochtend gebruiken we voor de implementatie van de nieuwe taal- en 

spellingmethode. In de middag hebben we een bijeenkomst met alle personeelsleden van de 

SKOSS.  

 

Hoofdluiscontrole – 26 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. 

 

Informatieavond groep 8 

De ouders van groep 8 ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.  

 

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. 

 

 

 

 

 

http://live.montessorisoest.nl/


Klassenouders 

De nieuwe klassenouders dit schooljaar zijn: 

Groep Sedef/Imme  Frederike Noppen 

Groep Emely/Selma Annemarie Derickx/Cathelijne Lania 

Groep RosanneMiranda Stephanie Baars/Frederike Demmers 

Groep Marita/Imme Eva Dresscher/Jo Boniszewski 

Groep Elles/Anouk  Yvonne Haage 

Groep Marieke/Daleen Danielle Roovers/Marije Hilhorst 

Groep Myra/Remco Jolanda Willemars 

Groep Rens   Jolanda Hochstenbach 

Groep Margot/Mannie Ruth van Rensen /Jo Boniszewski 

 

Amnesty International 

De werkgroep Amnesty International Soest organiseert in de herfstvakantie op 

zaterdag 22 oktober 2016 van 9.30 tot 13.00 uur weer de traditionele boekenmarkt in 

de Montessorischool. 

 

Wilt u boeken- cd’s –elpees geven? 

 

Op:  Woensdag 19 oktober van 15-16 uur en van 19-20 uur 

Donderdag 20 oktober van 15-16 uur en van 19-20 uur 

Vrijdag 21 oktober van 15-16 uur. 

 

kunt u deze afleveren in de Montessorischool Gaesbeekerhof 57 te Soest 

(zijstraat van de Dalweg en achter Artishock) 

 

De opbrengst van de boekenmarkt gebruiken wij voor het bekostigen van landelijke 

en plaatselijke acties. 

 

Namens de Werkgroep Amnesty International Soest: 

Contactpersoon: Rob Balvers  

Telefoon : 035-6013598 

e-mail  : rob_balvers@hotmail.com 

 

Ouders van school kunnen in de week vóór de herfstvakantie de boeken, platen, 

CD's en DVD's al inleveren.  
 
 


