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Montininieuws nr 12, 5 juni 2018
Voorwoord
In dit Montininieuws aandacht voor het afscheid van enkelen van onze collega’s aan het eind van dit
schooljaar. Verder nieuws uit de onder-, midden- en bovenbouw en graag uw aandacht voor de
informatie over het eindfeest op donderdag 28 juni bij Openluchttheater Cabrio in Soest!
In aanloop naar het komend schooljaar, zijn via het Ouderportal de vakanties en studiedagen voor
2018/2019 al te zien.

Charles van der Horst

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl )
Donderdag 7 juni

Atletiekdag bovenbouw, zie info elders in dit Montininieuws

Donderdag 7 juni

Viering gezamenlijke verjaardagen groepsleiders middenbouw

Dinsdag 19 juni

Viering gezamenlijke verjaardagen groepsleiders bovenbouw

Donderdag 28 juni

Eindfeest, zie info elders in dit Montininieuws

Vrijdag 29 juni

Studiedag team, alle kinderen zijn de gehele dag vrij

Dinsdag 3 juli

9.00-9.45 uur Afscheidviering Jolanda en Sascha
12.45-13.45 uur Afscheidsviering Annemarie en Anje

Afscheid Annemarie, Anje, Jolanda en Sascha
De voorbereidingsgroep (Yvonne, Hotze, Marieke en Charles) is druk bezig met de voorbereidingen
van het afscheid van onze collega’s.
Dinsdag 3 juli: Afscheidsviering voor Jolanda en Sascha (9.00-09.45 uur) en voor Annemarie en Anje
(12.45-13.45 uur). Bij deze afscheidsviering zijn ook ouders van harte welkom.
Aansluitend is er een feestelijke reünie-achtige bijeenkomst van 16.00-18.00 uur ter gelegenheid van
hun afscheid. Oud-leerlingen en hun ouders, (ex-) collega’s zijn van harte uitgenodigd om aanwezig
te zijn. Zegt het voort!

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
MR verkiezing 2e ronde: stem uiterlijk 8 juni!
In de eerste ronde kregen kandidaten Marieke en Ivette evenveel stemmen. Het is belangrijk dat
ouders goed vertegenwoordigd zijn in de MR. Daarom ons verzoek aan alle ouders: laat jullie stem
nogmaals horen! De stembus staat deze week op het podium.
Evaluatie Gynzy
Dit schooljaar is werken met Gynzy geintroduceerd. De MR is benieuwd hoe ouders dit hebben
ervaren. Wij hebben 3 vragen:
1.
Met welke reacties komt uw kind thuis als het gaat over werken met Gynzy?
2.
Wat vindt u goed aan werken met Gynzy?
3.
Welke verbeterpunten voor het werken met Gynzy wilt u ons meegeven?
Stuur jouw - graag korte! - reactie naar mr@montinischool.nl
Wij verwerken alle reacties anoniem tot een overzicht en bespreken deze in de MR. Alvast bedankt!
Namens de Medezeggenschapsraad, Martijn van den Heuvel

Nieuws vanuit de onderbouw
In het kader van ons project ‘Piraten’ zijn wij
vandaag met de hele onderbouw per
touringcar naar Schateiland Zeumeren
geweest.
Het was een fantastische dag! Alle kinderen
hebben veel inspiratie opgedaan om met het
project verder te gaan.

Namens de onderbouw, Annemarie

Nieuws vanuit de middenbouw
Project
Wij werken nog aan het project over de Romeinen. Deze week zullen we twee keer
‘stamgroeprekenen’ rondom het thema Romeinen. De lessen zullen gaan over rekenen met geld,
Romeinse spelen, Romeinse cijfers en de kalender. Door middel van een roulatiesysteem krijgen de
groepen vier verschillende activiteiten aangeboden bij verschillende stamgroepleiders.
Eind van de week ronden we dit project af. Volgende week starten we met project Natuur. Alle
groepen bezoeken het speurpad bij de Groene Inval. De Dolfijnen gaan op maandag 11 juni, de
Zeehonden en Orka’s op donderdag 14 juni en de Pinguïns maandag 18 juni. We lopen er naartoe,
dus handig als de kinderen stevige schoenen aan hebben.
Verslagen
We starten met het vullen van de verslagmappen, zouden jullie deze in willen leveren bij de
stamgroepleider?
Verjaardagsviering stamgroepleiders
Op donderdag 7 juni vieren we gezamenlijk onze verjaardagen. Alle kinderen hebben inmiddels een
uitnodiging gekregen. We vragen zelf eten en drinken voor de lunch mee te nemen, de rest
verzorgen wij. We zijn een groot deel van de dag buiten, dus bij mooi weer is insmeren met
zonnebrand aan te raden en graag extra water meegeven. De Pinguïns zoeken nog ouders om te
rijden!
Keuzecursus
De laatste keuzecursus van dit schooljaar is gepland op dinsdag 12 juni, 19 juni en 26 juni. We
hebben inmiddels het aanbod weer rond, bedankt alle ouders die komen helpen!

Namens de middenbouw, Erika

Nieuws vanuit de bovenbouw
Willen jullie s.v.p. de verslagen/rapporten meegeven aan de kinderen, als we ze nog niet hebben!!
Donderdag 7 juni: Atletiekdag
Algemeen:
 Aankomst kinderen en begeleiders tussen 8.30 - 8.45 uur. Absoluut NIET EERDER !
 Er mogen geen fietsen op het sportpark gestald worden. Zet de fietsen dus bij de grote
fietsenstalling bij de BMHV (ingang sportpark Ter Eem bij Hockey/Eemboys/Wheely’s).
 Een algemene warming-up aan het begin van de dag wordt vanuit de organisatie verzorgd.
 Zorg dat de kinderen tijdens het wachten niet andere onderdelen hinderen.
 Heb je een verwonding of blessure? Er is een EHBO-post in het clubgebouw van de BAV.
 Tijdens de wedstrijden verlies je een hoop vocht, drink daarom voldoende water.
 Aan het eind van de atletiekdag (rond 14.00 uur) kan elke teambegeleider de
herinneringsvaantjes ophalen in de bestuurskamer van de BAV.
 Kinderen kunnen vanaf 14.00 uur bij het sportpark worden opgehaald, wij gaan NIET gezamenlijk
terug naar school.
Maandag 11 juni: Speurpad van Groene Inval voor groep 6 en 7 van 9:00 tot 10:30 uur. Nader
bericht in het weekrooster van de bovenbouw.
Donderdag 14 juni: Provinciedag: Presentaties van de provincies in de bovenbouwstamgroepen. Van
12:45 tot 13:45 uur.
Dinsdag 19 juni: Viering van gezamenlijke verjaardagen van de groepsleiders op verrassingslocatie.
Woensdag 20 juni: Portfolio presentatie groep 8. Van 18:30 tot 19:15 uur zijn er de presentaties van
de portfolio’s van de groep 8 kinderen van alle jaren op de Montinischool. Altijd heel mooi om mee
te maken! Van 19:15 tot 19:30 uur even een bijeenkomst in de hal voor alle groep 8 ouders over het
wel en wee van de eindmusical.
Vrijdag 22 juni: Groep 6 nemen hun plantje mee voor Floralia.
Maandag 25 juni: Verslagen/rapporten mee. De gesprekken zijn in week 27 vanaf 2 juli, en zijn niet
verplicht. Wel als je een gesprek wil of als de leerkrachten een gesprek willen.
Donderdag 28 juni: Eindfeest, zie info elders van de feestcommissie.
Vrijdag 29 juni: Kinderen vrij. Leerkrachten een studiedag.
Maandag 9 juli: Eindtoneelstuk groep 8. De generale repetitie is in de middag voor alle Montini
kinderen en in de avond vanaf 18:30 uur op school. Elk groep 8 kind krijgt maximaal 5 kaartjes.
Dinsdag 10 juli groep 8 vrij.
Woensdag 11 juli wordt groep 8 om 13:30 uur uitgezwaaid en gaan ze door de Montini erehaag.
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli groep 8 vrij. Meer nieuws volgt in het laatste Montininieuws van juli.

Namens de bovenbouw, Hotze

Eindfeest 2018
Beste ouders, verzorgers,
Op donderdag 28 juni is het zover. Dan is het jaarlijkse Montini-eindfeest. We gaan er die dag
een groot feest van maken voor de kinderen.
Het thema van deze dag is: HET MONTINI MUSEUM
In de afgelopen maanden is er een prachtig museum opgebouwd, het Montini museum. Het
staat vol met geweldige kunst, er zijn optredens gepland en er zijn de mooiste objecten te
vinden. De opening is tijdens het eindfeest in Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat
140 in Soest. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de overkant van de straat.
De kinderen worden daar tussen 8:00 en 8:20 uur verwelkomd en vanaf 13.15 uur zijn alle
ouders welkom om te komen kijken wat de kinderen op deze dag gedaan hebben. De
eindtijd van het Montini-eindfeest is 14.00 uur.
Hierbij willen we nog een oproep doen aan ouders om ons te helpen tijdens het feest. Klik
hieronder op de link en geef aan waar je ingezet wilt worden.
Wil je ons helpen klik hier

Het Montini-eindfeestteam en de groepsleiders

