
Montessorischool Stad  
Hoofdgebouw: Randstad 22-113B, 1316 BW Almere, telefoon 036-5376591 fax 036-5302672 

Dependance: Hollywoodlaan 109B, 1325 KA  Almere, telefoon 036-5231700 fax 036-5302672 

Website: www.montessoristad.asg-almere.nl  emailadres: info@montessoristad.asg-almere.nl 
 

HANDIGE WEETJES VOOR DE  

EERSTE DAG OP MONTESSORISCHOOL STAD 
 

 
 

 

Voor alle leerlingen: 
- Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van: 

Randstad: 08.30 -15.00 uur, inloopkwartier is van 8.15 - 8.30 uur.  
Filmwijk: 08.15 – 14.45 uur, inloopkwartier is van 08.00 – 08.15 uur. 
Muziekwijk: 08.30 -15.00 uur, inloopkwartier is van 8.15 - 8.30 uur. 
Schooltijden zijn op woensdag van (behalve onderbouw): 
Randstad: 08.30 – 12.30 uur. 
Filmwijk: 08.15 – 12.15 uur. 
Muziekwijk: 08.30 - 12.30 uur. 

- Alle kinderen hebben een plantje op hun tafel (zelf mee te nemen). 
- Pauzehapje/fruit, drinken en lunch mee. Let op: de mogelijkheid bestaat om 

via www.campinaopschool.nl schoolmelk te bestellen. Als u daar geen gebruik 
van wilt maken geeft u uw kind ook drinken mee voor bij de lunch. 

- Informatie over activiteiten wordt verstuurd via Schoudercom (online 
communicatie tussen school en ouders). 

- Elke klas heeft twee contactouders die het contact tussen ouders en 
leerkracht verzorgen en waar je terecht kunt met vragen. 
De namen staan meestal op het prikbord bij de lokalen. 
Zij zullen ouders voornamelijk via Schoudercom op de hoogte houden. 

- Een luizenzak is verplicht op onze school. U kunt deze aanschaffen bij de 
administratie van de school tegen betaling van € 2,25. 

- Onderbouw: kinderen dragen gymschoenen en eventueel makkelijk aan te 
trekken sportkleding (niet verplicht) tijdens de gymlessen. 

- Na schooltijd kunt u vrijwel altijd in de klas komen kijken bij uw kind. 
- Verjaardagen vieren we op afspraak. 
- Regelmatig krijgt u via Schoudercom een nieuwsbrief met actuele informatie. 
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- Op de kalender staan de geplande oudergesprekken. Als u aan de beurt bent 
voor een oudergesprek krijgt u bericht via Schoudercom en kunt u aangeven 
wanneer u wilt komen. 

 
 
 
Onderbouw (OB) 

- Kinderen zijn alle woensdagen vrij. 
- 2 pasfoto’s mee. 
- Slofjes/slippers mee. 
- Naam van uw kind graag op trommeltjes en bekers schrijven. 
- Kinderen komen meestal enkele minuten eerder uit school. 
- Op de Randstad kunnen de kinderen ’s middags bij de hoofduitgang worden 

opgehaald.  
 
 
 
 
Uitgebreide informatie vindt u op onze internetsite 
www.montessoristad.asg-almere.nl 


