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Voorwoord
Het Montininieuws is deze keer een compacte versie. U vindt er geen specifieke informatie uit de
bouwen aan. Direct ná de voorjaarsvakantie begint ons schoolproject over ‘De Ruimte’. U krijgt dan
de informatie uit de bouwen met daarin de aankondiging van allerlei activiteiten.
Maandag 5 maart staat de weekopening in het teken van dit schoolproject. In tegenstelling tot wat
gebruikelijk is, hebben we de maandag ná de voorjaarsvakantie dus wel een weekopening. Ook
zullen dan de jarige kinderen en groepsleiders toegezongen worden, alsmede de nieuwkomers.
Charles van der Horst

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl )
Vrijdag 9 februari

Carnaval viering op school vanaf 8.20 uur

Vrijdag 23 februari

Studie/werkdag team; alle kinderen vrij

24 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

Maandag 5 maart

Weekopening en start schoolproject ‘De Ruimte’

Vrijdag 6 april

Afsluiting schoolproject ‘De Ruimte’

Carnaval vrijdag 9 februari
Vrijdag 9 februari is het Carnaval en dát gaan we
vieren!
De kinderen worden ’s morgens verkleed verwacht
want de catwalk staat voor ze klaar. De schoenen
kunnen aanblijven, de jassen mogen eerst worden
opgehangen en ouders kunnen blijven kijken. De kinderen worden één voor één, of samen, of in een
groepje (net wat de kinderen zelf willen) via de catwalk (afgezet met linten) op muziek naar het
podium geleid om dan in de hal te blijven om naar de creaties van de andere kinderen te kijken. We
beginnen om 8.20 uur nadat de deuren zijn open gegaan, we zullen tot max. 8.45 uur doorgaan. De
kinderen gaan daarna naar de eigen groep.
Tussen de eerste en de tweede pauze gaan de kinderen in een gemixte groep van onder-, midden- en
bovenbouwers aan de slag met carnavalknutsels. Vervolgens gaan ze in de eigen groep lunchen. Om
de dag nog feestelijker te maken willen we jullie vragen pannenkoeken voor de lunch te bakken. Er
hangt een intekenlijst in de groepen. Wanneer je 15 pannenkoeken uit een pak haalt, dan kom je met
6 ouders die willen bakken, al een heel eind……
’s Middags hebben we een feestelijke afsluiting met polonaise door de school, te beginnen in de hal.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. We starten om 13.40 uur en stoppen om
13.55 uur. De onderbouwers gaan voor de rust en het overzicht aan het eind terug naar de groep. De
bovenbouwers en middenbouwers hoeven alleen nog hun jas en spullen te pakken (de kapstokken
moeten op vrijdag leeg). Iedereen heeft vóór de polonaise de schoenen al aan (om glijpartijen te
voorkomen).
We hopen op een gezellige dag en op jullie medewerking,
Met vriendelijke groet, namens het team, Maud en Gerda

Ziekte- en vervanging
Via de media krijgen jullie als ouders regelmatig berichten over het ontbreken van invallers voor
leerkrachten in geval van ziekte. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat Nita de Vries en Yvonne
Harberink als oud Montini-groepsleiders bereid zijn om kortdurende invalwerkzaamheden te doen.
Ook hebben we geluk gehad met de vervanging van Jolanda door Karin van der Plas.
Helaas hebben we op 25 en 26 januari ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 verzocht hun kind
thuis te houden, omdat we de vervanging niet rond konden krijgen. Wij verwachten, dat dit in geval
van ziekte of afwezigheid van groepsleiders vaker zal voorkomen. Onze centrale invalpool wordt
steeds kleiner en kan het aantal verzoeken voor vervanging niet aan. Met name de kortdurende
vervanging zal meer en meer in de knel komen.
In de eerstkomende MR-vergadering zullen we het protocol vervanging bij ziekte of afwezigheid
nogmaals bespreken en daarna publiceren.

Personele zaken
Gerda (Orka’s) gaat 26 maart voor een hersteloperatie (positief) naar het ziekenhuis. Ze moet daarna
rust houden en mag de eerste zes weken na de ingreep 'niet deelnemen aan het arbeidsproces'. Ze is
heel open over de ingreep maar het gaat haar net te ver om dat in het Montininieuws breed uit te
meten. Als je meer wilt weten, kun je het haar vragen.
De vervanging voor Gerda hebben we met onze ‘eigen vervangers’ kunnen regelen. Dit betekent, dat
Erika, Wim (LIO-student) en Yvonne Harberink (do/vr) de groep Dolfijnen onder hun hoede nemen.
Nita de Vries en Monique Helmich nemen de groep Orka’s voor hun rekening. Monique zal in veel
gevallen nog een dag extra werken, zodat zij de eerstverantwoordelijke groepsleider is gedurende de
afwezigheid van Gerda.
Wij gaan ervan uit dat Gerda na de meivakantie, dus vanaf 14 mei, weer terug is op de
Montinischool.
Jolanda is druk bezig met haar herstel. Volgend week weten we meer over de fasering van haar
terugkeer. Ik hoop dat we Karin nog even kunnen houden. Zo niet, dan moeten we hard op zoek naar
een nieuwe invalkracht. In elk geval blijft Karin tot de voorjaarsvakantie op de Montinschool.

Koppen bij elkaar
Het eerstvolgende ‘koppen bij elkaar’-gesprek is op dinsdag 20 maart van 8.30-9.15 uur.
In dit koffiegesprek voert Charles met ouders een informeel gesprek over alles wat de
Montinischool aangaat. Eerdaags staat Charles weer in de gang met de kopjes om
ouders uit te nodigen. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u uzelf ook melden bij
Charles.

Aangekondigde staking woensdag 14 maart
Woensdag 14 maart is de aangekondigde stakingsdag voor de basisscholen in Noord-Holland,
Flevoland en Utrecht. Houd u er rekening mee dat aan deze stakingsoproep mogelijk door veel
groepsleiders op de Montinischool gehoor wordt gegeven.
Alle leerkrachten willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter
 er melden zich (te) weinig studenten aan bij de pabo’s;
 het ziekteverzuim is hoog en groeit;
 het lerarentekort groeit;
 en de leerkrachten raken op!
Het onderwijs vraagt van de Nederlandse politiek de erkenning en waardering voor het beroep van
leerkracht primair onderwijs. De reeds toegekende financiële middelen zijn ontoereikend om
tegemoet te komen aan de eisen van de leerkrachten en de financiële middelen voor de
werkdrukbestrijding worden pas op langer termijn beschikbaar gesteld. Dit is voor het basisonderwijs
onacceptabel. Hoewel staking een fors middel is om de eisen kracht bij te zetten, vragen we uw
begrip en steun voor deze actie. Mede in het belang van goed onderwijs aan uw kind!

Informatie uit Baarn en omstreken (zie ook de website bij ‘Extern’)

Inschrijving Roefeldag begonnen!!!!!
Inschrijven voor deze leuke dag kan vanaf nu en sluit op vrijdag 23 maart!
Dit keer zal de landelijke Roefeldag in Baarn plaatsvinden op woensdag 4 april 2018.
Wie weet niet wat Roefelen is?
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen tussen de
6 en 12 jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven.
De organisatie is in volle gang en al vele bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar
weer te openen voor alle Roefelaars en hun begeleiders.
Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als jij op school zit? Wil jij graag eens een
kijkje nemen achter de schermen bij instellingen, winkels en bedrijven in Baarn? Dan is de
Roefeldag echt iets voor jou!
Hoe werkt het?
Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan opgeven met in een groepje van maximaal 6
kinderen met twee begeleiders. Maar je kan ook alleen opgeven, eventueel met een eigen
begeleider, dan worden jullie ingedeeld bij een willekeurige groep.
Inschrijven kan net als altijd via de website www.roefeldagbaarn.nl
Welke bedrijven doen er mee?
De volgende bedrijven hebben zich opgegeven:
Albert Heijn, Apotheek Julius, Bibliotheek Baarn, Brandweer Baarn, Brassen op de Brink,
Jumbo, Chai praktijk voor therapeutische Massage en Lichaamswerk, Vonk slagerij,
Dier Medisch Centrum Rosenthal, TV Studio Baarn, Ecoutez de hoorspecialist, De Leuning,
Four Seasons, Gemeente Baarn, Hoeve Ravenstein, Petershof, Restaurant Greenfield’s,
Grand Café Groeneveld, Politie Baarn, De Kaasspecialist Baarn, Mi Casa Su Casa, UAS ’T Gooi,
Vioolbouwer v.d. Knaap, Theater de Speeldoos, Wereld van Pippe.
Meer informatie kan je vinden via de site of mail naar roefeldag@welzijnbaarn.nl

