
 

 

 
Mededelingen 18 
Schooljaar 2017-2018 
7 juni 2018 

 
 
 
11 t/m 15 juni Toetsweek groep 1 t/m 7 
13 t/m 15 juni Kamp groep 8 
11 en 12 juni Schoolfotograaf 
22 juni Verslag mee naar huis leerlingen groep 1 t/m 7 
25 t/m 29 juni Oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht 
 
 
Nieuwe website 
Sinds 4 juni staat de nieuwe website online. Op www.montessoriplus.nl kunt u de nieuwe website bekijken.  
Achter de schermen wordt nog het een en ander aangepast. Op de homepage van de website vindt u een 
knop “Ziekmelden”. Via deze knop kunt u door middel van het invullen van het formulier uw kind(eren) 
ziekmelden.  
 
Fusie Montessori+ Breda met Apollo Prinsenbeek 

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van het bericht dat wij hebben ontvangen dat de fusie van onze 

beide scholen goed is gekeurd door het ministerie van Onderwijs. Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen wij 

dus als één school samen verder gaan. Dit willen wij graag samen vieren! Daarom zal er aan het begin van 

het schooljaar een feestelijke dag zijn voor leerlingen, maar ook een feestelijke avond voor de ouders! 

Meer informatie hierover volgt nog! 

 
Eindejaarsfeest 

Op donderdag 5 juli wordt van 15.00-17.30 uur het jaarlijkse eindejaarsfeest georganiseerd op het 
achterplein van onze school.  

U komt toch ook?  

De middag is bedoeld om alle ouders te bedanken voor hun betrokkenheid en inzet dit schooljaar. 

Uiteraard zijn de kinderen ook welkom!  

 

Wat kunt u zoal verwachten deze middag: 

● een optreden van onze schoolband "Monti's Rock" 
● een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje (o.a. Dokter Worst en ijs op natuurlijke basis 

van Het Kwartier) en een drankje aan onze bar.  

Tip: Neem contant geld mee voor de muntjesverkoop voor de bar en voor de lekkernijen van Dokter Worst 
en de ijsje. Eén muntje kost 1,50 euro en 4 muntjes zijn 5 euro.  

Het eindejaarsfeest vindt na schooltijd plaats. U bent als ouder dus zelf verantwoordelijk voor uw 

kind(eren). U ontvangt ook nog een uitnodiging voor het eindejaarsfeest. 

 

Met vriendelijke groeten,  

namens de Eindejaarsfeestcommissie: Patricia en Simone en Audrey 

 
 

http://www.montessoriplus.nl/


 

 

 
 
OB 
Deze week is de onderbouw gestart 
met een nieuw IPC thema 'Zand en 
water'. En daar hoort natuurlijk flink 
experimenteren bij. Wat kun je 
allemaal met zand en water? De 
kinderen doen onderzoek. 
Moddersoep, zandtaartjes, cement 
maken, zandkastelen bouwen. En 
wat kan drijven en wat zinkt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB 
Wat een leuk thema hebben we deze periode. De kinderen zijn bezig met “Bloemen en insecten”. Voor dit 
thema hebben we de cyclus van de Distelvlinder gevolgd in de klas. Vorige week maandag hebben alle 
klassen de rupsen gekregen. In de loop van de week zijn dit poppen geworden en inmiddels zijn bijna alle 
poppen ontpopt tot wonderschone vlinders. De komende dagen zullen zij de vrijheid tegemoet gaan vliegen 
rondom de school. 
Verder staan er nog een paar excursies op het programma. Onder andere over bijen in de buurt van school 
en een uitstapje naar de Loonse en Drunense duinen. Meer informatie volgt via de klassenmail. 
Naast al deze leuke activiteiten zijn we, net als de andere bouwen, nu bezig met de laatste toetsen. Via het 
ouderportaal van Parnassys kunt u daarvan de vorderingen volgen. In feite is er geen vaste periode met 
oudergesprekken meer op het einde van het schooljaar maar kunt u het aangeven bij de leerkracht 
wanneer u wel een gesprek wenst. 
 
 
BB 
Het IPC thema“Het beweegt” staat in teken van verschillende experimenten. Op die manier zullen de 
kinderen ontdekken op welke manier dingen in beweging komen en welke energie daarvoor nodig is. 
Daarnaast staat er ook nog een excursie op het programma waarbij de kinderen aan de slag gaan met 
energie. Meer informatie hierover volgt via de klassenmail. 
Deze week is de laatste toetsperiode van start gegaan. Via het ouderportal van Parnassys zijn de resultaten 
hiervan te volgen. Wanneer de leerkracht het nodig acht, is er na deze periode nog ruimte voor een 
oudergesprek. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt, maar wel een gesprek wenst, kunt u dit aangeven bij 
de groepsleerkracht. 
Voor groep 8 breekt er een bijzondere periode aan, zo gaan zij volgende week op kamp, kort daarna wordt 
er in de klas afscheid genomen, de musical wordt gespeeld, ga zo maar door. Via de groepsleerkracht zal 
een overzicht van data komen waarin dit alles terug te vinden is zodat u weet wanneer er wat op het 
programma staat. 
 



 

 

 
HB 
Op de HB afdeling wordt druk gewerkt aan het IPC project ¨Het Beweegt¨. Voor TB1 is het IPC thema ¨Zij 
maakten het verschil¨. Samen met een aantal bovenbouwleerlingen van HB3 en HB4 zijn zij een presentatie 
aan het maken over personen die een belangrijke verandering teweeg hebben gebracht in de 
wereldgeschiedenis.  
Ook de ateliers zijn in volle gang. De kinderen bouwen waterbanen, lossen het plastic soep probleem op, 
bewegen op muziek, nemen geometrie onder de loep, maken filmpjes met stopmotion techniek, sporten 
flink bij bootcamp en een aantal leerlingen gaat op bezoek bij Visio. Leerlingen van Visio hebben een 
meervoudige beperking. Samen met deze leerlingen ondernemen onze leerlingen allerhande activiteiten 
om kennis te maken met de leefwereld van deze kinderen. 
 
 

 

 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 

  
  


