
 
Maandinfo juli 2020 
 
 
7 Overvliegen  

10 Afscheid groep 5 middenbouw (middag) 

15 Musical groep 8 in Cabrio voor ouders 

17 12:00 uur start zomervakantie 

 

20 juli  t/m 28 augustus zomervakantie  
 
 
De laatste weken……. 
 
Dat we een hele bijzondere tijd achter de rug hebben, dat realiseren we ons nog 
elke dag. Het was een situatie die we niet eerder hebben meegemaakt, en niet snel 
zullen vergeten. Wij realiseren ons heel goed, dat de periode van het thuisonderwijs 
intensief is geweest voor de ouders en de leerkrachten. Wat ons vooral bijblijft, is de 
fijne samenwerking met het thuisfront en de waardering die wij regelmatig kregen 
van de ouders voor onze inzet. Daar zijn wij heel blij mee! 
 
Door de Corona zullen we dit schooljaar anders afsluiten dan we gewend zijn. 
Helaas zal dit niet met onze traditionele stuivertjesmarkt zijn, met alle ouders. Helaas 
kan dat nog niet vanwege de vereiste 1,5 meter afstand. 
 
Ook de musical van groep 8 zal dit jaar anders verlopen dan normaal. Gelukkig kan 
de voorstelling wel doorgaan voor de ouders, broertjes en zusjes van groep 8, omdat 
Cabrio haar ruimte beschikbaar heeft gesteld voor de scholen van Soest. Deze 
gelegenheid biedt de ruimte om wel op 1,5 meter afstand de ouders te kunnen 
plaatsen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. 
 
Gelukkig kunnen we het schooljaar wel met alle kinderen afsluiten. Over de invulling 
van de laatste vrijdagochtend gaan we ons nog beraden. 
 
Uitslag verkiezing MR 
Van de drie enthousiaste kandidaten heeft Saskia van Alphen de meeste stemmen 
gekregen. Wij verwelkomen haar in de MR en verheugen ons op een fijne 
samenwerking.  
Dank aan de andere twee kandidaten, Monique Brinks en Luc Hoornaert, die zich 
beschikbaar hebben gesteld. 
 
 
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.  
 
 
 



 
Overzetouder(s) 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe overzet ouders. De 
plekken die nog met één ouder moeten worden opgevuld zijn: 
 

● dinsdagochtend om 8.15 uur 
● dinsdagmiddag om 14.30  uur 
● woensdagmiddag om 12.30 uur 
● vrijdagochtend om 8.15 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 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 
 
 
Oproep coördinator luizencontrole!! 
Marieke Koster, moeder van Flore, heeft aangegeven met ingang van het nieuwe 
schooljaar te gaan stoppen met de taak van coördinator van de luizencontrole. 
 
Tot nu toe heeft zich helaas nog geen nieuwe ouder aangemeld om het stokje van 
haar over te nemen. Voor de school is het belangrijk, dat deze controle goed  en 
regelmatig verloopt. We hopen dan ook dat er een nieuwe opvolger komt. 
 
Hierbij dus een dringende oproep voor een nieuwe luizencoördinator! 
 
Wij bedanken Marieke voor haar jarenlange inzet. Gelukkig blijft ze wel helpen bij het 
controleren van de kinderen.  
 
 
Overvliegen - 7 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 zal op dinsdagmiddag 7 juli plaatsvinden. 
 
 
Afscheid groep 5 – 10 juli  
Op vrijdagmiddag 10 juli houdt iedere groep 5 een afscheids picknick met zijn eigen 
juf(fen). 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 
 
 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!  
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