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9  10 11  12 13 
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groep 1, 3 en 6 

17  18 19 20 
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24  25  26 27 

s/o 
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-Schoolfotograaf 
-20.00 uur MR 1 

29  30 Opening KBW 
thema “En toen?” 

1  2 3 4 
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5 – Dag vd lkr  
 

6  7 -19.30 uur ALV 
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ouderavond 
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9 - 09.00 uur 
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sluiting KBW 

10 11 

okt 12 Nieuwsbrief 2 13  Appelmoesdag 14  15  16  17 18 

okt 19 Herfstvak. 20 21 22 23 24 25 

o/n 
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alle lln zijn vrij 

27 Studiedag, alle 
lln zijn vrij 
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zijn vrij 

29  30 31 1 
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2 3 19.30 uur 
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VO groep 7 + 8  
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5 Herfstsoepdag 
 

6 7 
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9 10  11 Oudergesprek-

ken groep 1, 3 en 6 
12  13 14 15 
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27 Schoen 
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30  1  2  

 
3 Surprise BB 4 Sintviering, alle 

lln om 12.00 vrij 
5 6 
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7  
 

8 -08.45 uur 
Luciaviering 
+ 19.30 uur Kerst 
versieravond 

9 08.45 – 12.30 
uur Kerst 
knutselochtend 

10  11  12 13 
 

dec 

14 Nieuwsbrief 4 15 alle lln om 
12.00 uur vrij; 
17.45 uur – 19.15 
uur kerstdiner 

16 17 18 alle lln om 
12.00 uur vrij 

19 20 

dec 21 Kerstvak. 22 23 24 25 26 27 
d/j 28 Kerstvak. 29  30  31 Oudejaarsdag 1 Nieuwjaarsdag 2 3 
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toetsperiode 

12  
-20.00 uur MR 2 

13 14 
 

15  16 17 
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18 CITO 
toetsperiode 

19 20 21 22 23 24 



 
 
 

jan 
25 CITO 
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-Nieuwsbrief 5 
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29 OB vrij 
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17 18  19 20 

KD* 
21 

mrt 22 23 24 -20.00 uur MR 3 25  26 27 28 

m/a 
29 Nieuwsbrief 7 30  31 08.45 uur 

lenteontbijt 
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zijn vrij 
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3 4 
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2

e
 Paasdag 

6  7  8  9  10 11 

apr 
12  
 

13  14 15  16 -19.30 – 21.30 
u klassenfeest BB 

17 18 

apr 
19 Nieuwsbrief 8 
 

20 21 22  23 -0900 uur 
ouder-kind 
podium 

24 25 

a/m 26 Meivakantie 27 Koningsdag 28 29 30  1 2 
 

mei 3 Meivakantie 4  5 Bevrijdingsdag 6  7 8 9 

mei 
10 
 

11 Muziekproject 
Leerorkest 

12 13 Hemelvaartsdag, 
alle lln zijn vrij 
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15 
 

16 
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19 20  
 

21 22 23 

mei 
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2

e
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26 
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29 
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30 
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toetsperiode 
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5 6 
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7 CITO 
toetsperiode  
-OB vrij 

8 Muziekproject 
Leerorkest 

9 10  11  12 13 
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23 24 2

e
 verslag mee 

 
25 26 27 
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12 
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17 18 
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Zomervakantie Midden, start nieuwe schooljaar op  
Maandag 31 augustus 2021 

 
 

  

KD* = Klussendag i.c.m. tuinspitdag van 0900-1300 uur incl. koffie, thee, soep en een broodje. 



 
 
 

Uitleg termen jaarkalender 
 

Inschrijven 
ouderparticipatie 

Op het bord in de hal van de school hangt een intekenlijst waarop alle ouders zich 
kunnen intekenen. Het betreft activiteiten als klussendag/tuinspitdag, schoolplein 
vegen, sportdag helpen, Sint/Lucia/Kerst enz. De ouderraad (SML) coördineert dit 
inschrijven.  

Lln raad vergadering Op deze vergadering komen directeur en een afvaardiging van alle leerlingen bij elkaar 
om activiteiten met elkaar te bespreken. De leerlingen van de lln raad koppelen dit 
terug naar de andere leerlingen. 5x per jaar komen de lln raad en directeur bij elkaar.  

Informatieavond Op deze avond worden alle ouders geïnformeerd over het groepsgebeuren waar de 
zoon/dochter in zit. Vooral voor nieuwe ouders en voor de ouders waarvan de 
zoon/dochter in een nieuwe bouw (gr 1,3 en 6) zit, is deze avond aan te raden. Na 
afloop van de informatieavond volgt een kennismakingsborrel voor de ouders die er 
zijn.  

Schoolfotograaf Op deze dag komt er een extern bureau schoolfoto’s van uw kind(eren) maken. Er 
worden jaarlijks portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.  

MR vergadering 4 keer per jaar komt de Medezeggenschapsraad van de school bij elkaar. In de MR 
zitten 2 ouders als afgevaardigden van alle ouders, 2 personeelsleden als 
afgevaardigden van het team en de directeur. Tijdens de MR vergadering worden 
beleidsmatige onderwerpen besproken zoals het schooljaarplan, de begroting en de 
formatie.   

Appelmoesdag Voorafgaand aan deze dag plukken de bovenbouwkinderen appels (uit eigen 
schooltuin, aangevuld met appels uit de buurt). Vervolgens worden de appels door 
alle kinderen van de school geschild, gesneden en gekookt tot appelmoes. Enkele 
hulpouders begeleiden dit proces. Na afloop mogen alle kinderen en ouders een 
schaaltje appelmoes proeven.  

Start KBW Op deze dag start de Kinderboekenweek. Op deze landelijke dag staat jaarlijks een 
thema centraal om op die manier het lezen van kinderen de bevorderen. De KBW 
duurt altijd 1,5 week.  

Oudermeepraatavond Op deze avond worden alle ouders uitgenodigd met het team in gesprek te gaan over 
de inhoud van ons onderwijs. A.d.h.v. stellingen en vooraf besproken onderwerpen 
gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Dit om elkaars ervaringen en 
meningen te delen. Adviezen en tips neemt het team mee om verder uit te diepen.  

ALV SML Deze Algemene Leden Vergadering organiseert de ouderraad (SML  Steunvereniging 
Montessorischool Loenersloot) om het jaarlijks financieel verslag (jaarrekening, 
inkomsten en uitgaven) kenbaar te maken en te bespreken. Het te voeren beleid 
wordt besproken, evenals de leden van het bestuur (de samenstelling). Alle ouders 
zijn welkom en uitgenodigd om deze avond bij te wonen.  

Open podium Op het open podium mogen alle kinderen hun talenten laten zien. Dit kan in de vorm 
van dansen, zingen, acrobatiek, poëzie, goochelen, turnen, toneel e.a. Alle ouders zijn 
vanaf 0845 uur uitgenodigd in de gymzaal om te komen kijken. 

Herfstsoepdag Op deze dag oogsten de bovenbouwkinderen groenten (uit eigen schooltuin, 
aangevuld met groenten uit de supermarkt). Vervolgens worden de groenten door alle 
kinderen van de school geschild, gesneden en gekookt tot herfstsoep. Enkele 
hulpouders begeleiden dit proces. Na afloop mogen alle kinderen en ouders een kopje 
herfstsoep proeven. . 

Inloopuur Op deze middag of avond zijn alle ouders, opa’s en oma’s, familie en buren 
uitgenodigd op school. De kinderen geven lesjes met het Montessorimateriaal en 
methodewerk om een inkijkje te geven in ons dagelijks werk.  

Informatieavond VO 
groep 7 en 8 

Op deze avond informeren we de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 over 
de hele adviserings- / en aanmeldingsprocedure van het Voortgezet Onderwijs.  

Luciaviering Vanaf 7 december begint de donkerste periode van het jaar. In Zweden is het dan 
traditie, dat op die ochtend de jongste dochter van een gezin, ’s morgens in alle 
vroegte, de anderen verrast met saffraanbroodjes en licht. Voor dat laatste draagt ze 
een kroon met kaarsen op haar hoofd, een witte jurk en een rode sjerp. Ter inluiding 
van de kerstperiode heeft Montessorischool Loenersloot deze traditie met Lucia’s en 
sterrendragers overgenomen. Alle kinderen vieren dit feest met elkaar. Tevens zijn de 
ouders van de Lucia’s en sterrendragers uitgenodigd de viering bij te wonen.  



 
 
 
Kerstversieravond Op deze avond brengen team en ouders met elkaar de school in Kerstsfeer. Het 

versieren begint om 19.30 uur. Vele handen maken licht werk, dus we hopen jaarlijks 
op zoveel mogelijk ouders.  

Kerstknutselochtend Op deze ochtend maken alle kinderen groepsdoorbroken kerstknutsels naar eigen 
inzicht. Ouders die zich hiervoor hebben opgegeven bedenken een eigen kerstknutsel 
en zorgen voor de voorbereiding. We proberen knutsels voor zowel de jongere als de 
oudere kinderen te realiseren, dus enige differentiatie hierin zou fijn zijn. Alle 
kinderen lopen rond en maken de knutsel die ze leuk vinden. De kerstknutselochtend  
is van 0845-1230 uur, dus hulpouders die zich hiervoor hebben opgegeven moeten 
rekening houden met deze tijden.  

Kerstdiner Op deze avond starten we gezamenlijk in de gymzaal. We zingen met de hele school 
en ouders kerstliedjes. Hierna gaan de kinderen nar de eigen groepen en eten ze de 
zelfgemaakte hapjes met elkaar. Voor de ouders is er in de tussentijd een kerstborrel 
in de gymzaal. 

CITO toetsperiode In deze periode worden bij alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 de CITO (Centraal 
Instituut voor Toets Ontwikkeling) toetsen afgenomen. Deze CITO toetsen zijn 
landelijk genormeerde toetsen die 2x per jaar op vastgestelde momenten worden 
afgenomen. Belangrijk is vooral de groei in ontwikkeling en vaardigheid waar te 
nemen. In de groepen bereiden we de kinderen voor op deze toetsen.  

Adviesgesprekken 
groep 8 

Op deze middag of avond worden de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs met 
ouders besproken. In groep 7 hebben de kinderen al een voorlopig advies gekregen.  

Verslaggesprekken Op deze middag / avond worden de verslagen van de kinderen besproken. De 
verslagen gaan een week eerder met de kinderen mee naar huis. Ouders krijgen een 
lijst mee waar te zien is op welke middag / avond ze ingepland staan voor gesprek.  

Klussendag / 
tuinspitdag 

Deze zaterdagochtend werken we van 0900-1300 uur aan de klussen in en om de 
school en in de tuin. Vooraf inventariseren we de klussen met de coördinator van de 
ouderraad (Arjan). Arjan zorgt ervoor dat alle benodigde materialen op school zijn. 
Klussen die vaak terugkomen zijn; schilderen, repareren, tuin omspitten enz. Alle 
ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd te komen helpen deze ochtend. Vele 
handen ……. School zorgt voor hapjes, drankjes en versnaperingen voor kinderen en 
ouders.  

Poëziedag Op deze dag staat poëzie centraal. Alle kinderen (die dat willen) hebben een gedicht 
gezocht of geschreven die ze voordragen. Het gedicht staat in het teken van één 
centraal gekozen onderwerp. Ouders helpen mee met de voorbereiding van deze 
ochtend. Alle ouders kunnen komen kijken naar de poëziedag.  

Lenteontbijt  Op deze dag maken alle kinderen en leerkrachten een ontbijtje voor elkaar. Vooraf 
trekken ze loodjes met de naam van een klasgenootje erop. Daarbij schrijven ze op het 
loodje wat ze graag als ontbijtje zouden willen. De ouders helpen hun zoon/dochter bij 
de voorbereiding van het lenteontbijt.  

Klassenfeest BB Op deze avond heeft de bovenbouwgroep een klassenfeest. Het feest staat in het 
teken van het afscheid van groep 8. Groep 8 versiert de gymzaal in een bepaald thema 
en organiseert de invulling van de avond (samen met enkele ouders).  

Ouderavond Deze avond is georganiseerd door de ouderraad (SML) en staat in het teken van een 
vooraf besproken thema. Er komt een externe deskundige voor dat thema. Alle ouders 
zijn uitgenodigd deze avond te bezoeken. De ouderraad zal aan het eind van de avond 
inventariseren of ouders ideeën hebben voor het thema van het jaar erop.  

Ouder-kind podium Op deze ochtend mogen ouders met hun kind(eren) een act opvoeren waar alle 
kinderen en ouders komen kijken. Dit kan in de vorm van dansen, zingen, acrobatiek, 
poëzie, goochelen, turnen, toneel e.a. Alle ouders zijn vanaf 0845 uur uitgenodigd in 
de gymzaal om te komen kijken. Voorafgaand aan deze dag tekenen de kinderen en 
ouders zich hiervoor in op de intekenlijst in de hal.  

Afscheidsmusical 
groep 8 

Op deze ochtend en avond is de afscheidsmusical van groep 8. In de ochtend is de 
generale repetitie, waarbij alle kinderen de musical zien. Ook de ouders van de 
kinderen die niet in de bovenbouw zitten zijn uitgenodigd om de musical te komen 
bekijken ’s ochtends. ’s Avonds is de musical voor de ouders en familie van de 
kinderen van de bovenbouw. Na afloop van de musical staan we nog even stil bij het 
afscheid van de 8

e
 groepers en hun ouders.  

 


