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Voorwoord
Deze week is de afsluiting van een prachtig schoolproject ‘Ruimte’. Op woensdag 4 april bezoeken de
kinderen het ‘mobiele planetarium’. Dit planetarium is ontwikkeld door de rijksuniversiteit van
Groningen. Dankzij de inspanningen van Hotze is het gelukt om dit planetarium één dag op de
Montini te krijgen. De oudervereniging
heeft het inhuren van het planetarium
financieel mogelijk gemaakt vanuit het
Montinifonds. Dank daarvoor!
De afsluiting van het project Ruimte is
vrijdag 6 april a.s. Vanaf 12.30 tot 13.45
uur zijn er in de school een
tentoonstelling en presentaties voor
kinderen én ouders. Alle ouders zijn van
harte welkom!

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl )
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Woensdag 18 april
Vrijdag 20 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april t/m 13 mei

VVN Theorie Verkeersexamen groep 7
Afsluiting project Ruimte van 12.30 tot 13.45 uur
Nationale Buitenlesdag
Gezamenlijk ontbijt op school + Koningsspelen tot 12.30 uur
Studiedag team, alle kinderen gehele dag vrij
Koningsdag en aansluitend Meivakantie

Personele zaken
Een nieuw gezicht op onze school
Op verzoek van het bestuur Het Sticht bieden we Karin Both vanaf volgende week tot het einde van
het schooljaar een werkplek in onze onderbouw op donderdag en vrijdag. Karin is voornamelijk in de
groep Konijnen werkzaam. Karin is een volwaardige en volledig bevoegde leerkracht die ons team
tijdelijk komt versterken. Caro houdt de eindverantwoordelijkheid voor de groep Konijnen.
Gerda herstellende
Gerda heeft vorige week een medische ingreep in het ziekenhuis te Hilversum ondergaan. De
operatie is succesvol verlopen en haar herstel gaat voorspoedig.
Afwezigheid Nita
Een van de vervangsters van Gerda was Nita. Nita heeft echter vorige week een herseninfarct gehad.
Ze is acuut opgenomen in ziekenhuis Meander te Amersfoort. Deze week gaat ze naar een
revalidatiecentrum in Doorn. Haar situatie is nog erg onzeker en het is onduidelijk hoe haar herstel
gaat worden. We kunnen Nita naar verwachting voorlopig niet inzetten als invalkracht. We houden
jullie op de hoogte van haar situatie. Voor de vervanging van Gerda op dinsdag en woensdag zijn we
nog op zoek naar vervanging vanaf dinsdag 10 april t/m woensdag 25 april.

De MR zoekt versterking → meld je aan voor 12 april
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Martijn van den Heuvel heeft aangegeven te stoppen
bij de MR aan het eind van dit schooljaar.
Wij zoeken daarom ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de MR. Je kunt je hiervoor
opgeven tot 12 april via mr@montinischool.nl Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen er
verkiezingen worden uitgeschreven.

Cruyff Court
Deze week wordt het kunstgras van het Cruyff Court bij
Noorderbreedte vervangen. Vandaag is begonnen met
het verwijderen van het huidige kunstgrasveld. Wij
hopen dat de kinderen vanaf vrijdag 6 april weer van het
Cruyff Court gebruik kunnen maken.

Herinnering: Koningsspelen hulp van ouders gevraagd
Vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Hiervoor hebben we veel ouders nodig!
Om half negen gaan we ontbijten in de eigen stamgroep. Schoenen mogen aanblijven. Na het
gezamenlijk ontbijt doen we mee met de landelijke aftrap van de Koningsspelen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 doen spelletjes op het schoolplein. Wij zijn op zoek naar ouders die
met zijn tweeën een groepje kinderen willen begeleiden of helpen bij de catering.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan na het ontbijt naar De Trits. Ook hiervoor hebben we 10 ouders
nodig om een toegewezen spel te begeleiden.
Kinderen moeten zelf voor eten en drinken zorgen. Het is handig om losse kleren/schoenen te
voorzien van naam omdat het vrij vol is in de kleedruimtes.
Begeleiders kunnen zich aanmelden via een mail naar c.meesters@montinischool.nl of op de
intekenlijsten bij de groepen.
De Koningsspelen zijn om 12.30 uur afgelopen. Alle kinderen zijn
dan vrij. Indien u geen opvang heeft, kan uw kind gewoon mee naar
school. Geef dit door aan de stamgroepleider van uw kind!
Monique K. en Caro

Nieuws vanuit de onderbouw
Na een paar heerlijke paasdagen zijn we in de groepen weer verder gegaan met ons project Ruimte.
Zo langzamerhand gaan we dit project afsluiten en leggen de kinderen de laatste hand aan hun
werkstukken.
Op vrijdag 6 april kunt u van 12.30 tot 13.45 uur in alle groepen van de resultaten genieten. Ook zijn
er optredens in de hal op het podium.
Oproep: Willen alle ouders van groep 2 leerlingen de brief van de GGD deze week inleveren?
Vrijdag 20 april zijn er Koningsspelen bij ons op school. Wij hebben per groep 10 ouders nodig om
alle spelen te kunnen uitvoeren.
Het is een enorm gezellige ochtend en de kinderen vinden het altijd geweldig als een van hun ouders
hierbij assisteert! U kunt zich inschrijven op de lijsten bij de groepen.
En daarna is het nog een weekje school en dan is het alweer meivakantie!
Namens de onderbouw, Annemarie

