
 
 

Maandinfo juni 2020 
 

 
1 Pinksteren (vrij) 

1 t/m 5 junivakantie 

15 start toets periode Cito-toetsen 

 

 

Onderaan de nieuwsbrief vindt u het vakantierooster van 2020-2021 
 

Vertrek Myra 
Helaas moeten wij u berichten dat Myra Ooijen, werkzaam in de bovenbouw, ons na 
acht fijne jaren gaat verlaten. Zij heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe 
uitdaging. Uiteraard vinden wij het heel jammer dat ze bij ons weggaat, maar wij 
begrijpen en respecteren haar keuze. Haar duo-partner, Linda van Esschoten, gaat 
in het nieuwe schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag werken. Voor de 
donderdag en vrijdag is er een vacature. Gelukkig hebben we nog ruim de tijd om 
de vacature te vervullen. We gaan ons best doen om een goede opvolger voor 
Myra te vinden.  

 

Blijde verwachting 
Linda Kapteijn, werkzaam in de onderbouw, is in blijde verwachting is. Zij verwacht 
haar kindje in november. Haar verlof zal na de herfstvakantie in gaan.   
Zodra wij de zwangerschapsvervanging hebben geregeld, informeren wij u hierover.   
Voor nu feliciteren wij Linda met deze heuglijke gebeurtenis en wensen wij haar een 
fijne zwangerschap toe 
 
 
Vacature nieuw MR-lid 
Van de MR heeft u een mail gekregen over de vacature voor een nieuw MR-lid. Op 
29 mei is de sluitingsdatum voor de aanmelding van de MR-verkiezing. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via MR@montessorisoest.nl. 
 
 
Rapporten groep 2 t/m 8 
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen, net als elk jaar, een rapport 
mee. Door de lange periode van thuisonderwijs kunnen wij een aantal onderdelen 
onvoldoende beoordelen. Daarom zal het deze keer in een andere vorm zijn. 
Binnenkort ontvangt u hier informatie over. 
  
Ook over de ouder- en driehoeksgesprekken ontvangt u nog nadere informatie.  
   



Verdeling nieuwe groepen  
In deze periode van het jaar zijn we altijd druk bezig met de verdeling van de 
nieuwe groepen. We willen elk jaar komen tot een zo goed mogelijk gebalanceerde 
samenstelling van de groepen. Wij zien het als onze primaire taak leerlingen goed 
onderwijs te bieden. Bij de verdeling houden wij rekening met de volgende zaken: 
  

● We plaatsen geen broertjes en zusjes in dezelfde groep.  
● We proberen een evenredige verdeling te maken tussen jongens en meisjes.  
● Bij de samenstelling van de nieuwe groep letten we erop dat kinderen met 

leer- en/of gedragsproblemen zo veel mogelijk gespreid worden.  
● Het totale aantal leerlingen van de nieuwe groep moet ongeveer gelijk zijn 

aan de parallelgroepen.  
● We streven ernaar bij elk kind een vriendje of vriendinnetje te zoeken om 

samen naar de volgende groep gaan 
 
Wanneer we alles zorgvuldig overdacht en besproken hebben, komen we tot een definitieve 
keuze. Het is voor kinderen en ouders niet meer mogelijk hierin verandering te brengen.  
Ook met eventuele wensen van ouders vooraf kunnen wij helaas geen rekening houden, dit zou 
de samenstelling van de groepen nog ingewikkelder maken.  
Zodra wij klaar zijn met de verdeling wordt dit middels een brief bekend gemaakt. 
 
 
 
Oproep nieuwe verkeersbrigadiers Dalweg 
We zijn alweer aan de slag om de verkeersbrigade voor volgend schooljaar tijdig op 
sterkte te brengen.  
We nemen afscheid van een aantal verkeersbrigadiers. Heel veel dank aan de 
verkeersbrigade voor jullie kundige inzet! 
Nu is het de beurt aan nieuwe ouders; we hebben er weer een aantal nodig.  
In de praktijk blijkt dit taakje gemakkelijk in te passen voorafgaand of aansluitend 
aan de schooltijden. Bovendien is het leuk, gezellig en nuttig om er voor de kinderen, 
de kinderopvang, de gymles en de automobilisten te staan. Samen met de 
coördinator wordt een geschikte dag en tijdstip bepaald om je in te plannen. Ben je 
een keer verhinderd, dan regel je in de Whatsapp-groep een vervanger. (Als je niet 
elke week kunt overzetten, meld je dan samen aan met een andere ouder, of je 
partner, zodat je onderling regelt wie aan de beurt is). 
Graag ontvangt Marieke Graves, de tijdelijke coördinator van de verkeersbrigadiers, 
jullie reactie vóór 15 juni. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht: 
marieke.graves@montessorisoest.nl 
 
 
 
Studiedag - 29 mei - gaat niet door 
 
 
   



Start Cito – 15 juni 
Vanaf 15 juni worden de Citotoetsen afgenomen in groep 3-7. Dit gebeurt twee keer 
per jaar. De toetsen dienen als onafhankelijk meetinstrument.  
Zeker na deze bijzondere periode van het thuisonderwijs is het belangrijk om te kijken 
of dit invloed heeft gehad op de groei van de leerling. We beschouwen de cito dit 
keer meer als een nulmeting.  
Naar aanleiding van de resultaten zullen wij kijken waar de leerling nu staat, of de 
ontwikkeling conform de verwachting loopt, of het thuisonderwijs een positief of 
negatief effect heeft gehad, en waar mogelijk extra aanbod of herhaling nodig is. 
 
 
 
Vakantierooster 2020-2021 
 
herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 

kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021 

voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

Paasweekend vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april    2021 

meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren maandag 24 mei    2021 

zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 
 


