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Voorwoord
Het laatste Montininieuws van dit schooljaar. We zijn druk met het afscheid nemen van collega’s en
kinderen die van onze school vertrekken. Daarnaast wordt in alle groepen het schooljaar afgesloten
door op te ruimen, werk af te ronden en hier en daar afscheidscadeautjes te maken.
We kijken terug op een goed schooljaar. Door alle medewerkers van de Montinischool is veel werk
verzet en zijn er meer dan voldoende resultaten bereikt op grond van het jaarplan 2017-2018. Door
de beschikbare tijd voor studie- en werkdagen heeft het team tijd gehad om de ingezette
ontwikkelingen in gezamenlijkheid te bespreken en aan te pakken. De ontwikkelingen zoals het
gebruik van en werken met de Gynzy-tablets, het werken met onderwijsplannen, de
jenaplanopleiding Kindgericht Werken en de aandacht voor kwaliteit van het spellingonderwijs, zijn
de belangrijkste ontwikkelzaken geweest.
Het bezoek van de onderwijsinspectie in oktober 2017 heeft de school een goede beoordeling
opgeleverd en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Ook de leerling- en oudertevredenheid
heeft zicht gegeven op de kracht en de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de
Montinischool.
De Montinischool sluit het schooljaar af met het vertrek van vier medewerkers. Annemarie en Anje
gaan met pensioen. Jolanda en Sascha gaan verhuizen naar het oosten van ons land en verlaten per
31 juli de Montinischool. De vrijgekomen formatie voor de groepsleiders is inmiddels ingevuld. Voor
de conciërge-taken, die Sascha uitvoerde, gaat de school -samen met de Gaspard de Coligny- op zoek
naar één of meer nieuwe collega’s.
Ná de zomervakantie plaatsen we de samenvatting van het jaarverslag op de website, zodat alle
ouders kunnen lezen waar we zoal mee bezig zijn geweest.
Charles van der Horst

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl )
Woensdag 11 juli
Vrijdag 13 juli
14 juli t/m 26 augustus
Maandag 27 augustus

Uitzwaaien groep 8 op het plein, vanaf circa 13.30 uur
Laatste schooldag, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Zomervakantie!
8.30 uur Start schooljaar 2018/2019

Eindfeest 2018
Op donderdag 28 juni hebben de kinderen een geweldig eindfeest gehad. De
spanning bij de kinderen had zich de dagen ervoor flink opgebouwd, doordat
alle kunst van Foortsnuk gestolen was. Allerlei aanwijzingen in de school
leidden niet tot het vinden van de dader. Gelukkig konden de kinderen op de
dag van het eindfeest zelf aan de slag met het maken van kunst om zo het
museum te voorzien van prachtige kunstwerken.
Ook werd gedurende de dag verder gezocht naar de dader van de gestolen
kunstwerken. Volgens de kinderen voldeden Wim, Stijn en Charles aan het
signalement. Gelukkig heeft Charles uiteindelijk toegegeven, dat hij de kunst
had laten verwijderen
omdat hij een expositie
met kunst van de Montinikinderen wilde hebben. Dat vond hij beter passen
bij de Montinischool, dan kunst van andere
kunstenaars. De beveiliger heeft hem vrijgelaten
en de museumdirecteur was zeer tevreden over de
kunstwerken van alle kinderen.
De kinderen en groepsleiders bedanken de ouders
Elvira, Iris, Sacha, Yolanda, Annemarie, Karen en
Michiel voor de uitgebreide en zorgvuldige
voorbereiding, de fantastische organisatie en de
geweldige uitvoering van dit eindfeest 2018. Dankzij jullie enorme inzet hebben de kinderen,
groepsleiders en hulpouders een prachtige dag gehad. Ook alle ouders, die op de dag zelf geholpen
hebben willen we bedanken voor hun bijdrage op de dag zelf!

Hierbij de link naar het YouTube filmpje van Foortsnuk:
https://youtu.be/a9ouuVbqBBM

Afscheid en eindtoneel groep 8

Afgelopen maandagavond heeft groep 8 een daverend eindtoneel gepresenteerd aan alle ouders en
familieleden. ’s Middags hebben alle Montinikinderen dit eindtoneel te zien gekregen. Mireille heeft
samen met de kinderen een fantastisch eindtoneel ingeoefend. Het eindtoneel zat op alle fronten
fantastisch in elkaar. Er zat een actuele verhaallijn in, die was vormgegeven in toneel, film, zang en
dans, gebruikmakend van de modernste multimediale middelen. Het was mooi om te zien hoe álle
kinderen een actieve rol hebben gespeeld in de voorstelling.
Aan het einde van de avond werden de groep 8 kinderen toegezongen door de andere
bovenbouwkinderen en de groepsleiders. De ouders van groep 8 hebben op hun beurt het team
bedankt met een mooi lied. Daarna hebben we met hapjes, drankjes en ijs de avond afgesloten,
terwijl de kinderen buiten speelden of in de disco zaten.
Namens de kinderen en groepsleiders willen we alle ouders bedanken voor hun bijdrage aan het licht
en geluid, verhaallijn maken, decorstukken maken, filmmontage, het klaarmaken van de hapjes, het
feestelijk maken van het schoolplein en het opruimen na afloop. Dankzij jullie hulp hebben de
kinderen en de school een onvergetelijk afscheidsfeest gevierd.

Voorstellen van Helle de Graaff
Mijn naam is Helle de Graaff en volgend schooljaar kom ik twee dagen in de week het Montiniteam
versterken als stamgroepleider van de Panda’s. Ik heb er ontzettend veel zin in en wat bijzonder om
als oud-Montinikind nu Montinijuf te worden!
De afgelopen jaren heb ik op Jenaplanschool de Wilgetoren in Hilversum gewerkt in verschillende
stamgroepen, maar de meeste ervaring opgedaan in de onderbouw. In mijn stamgroepen hebben
taal, lezen, kunst, cultuur en natuur altijd een bijzonder plekje gehad.
Ik woon in Baarn met mijn man Sjert en mijn dochters Minne van 2 en de pasgeboren Vere.
Ik verheug me erop jullie te leren kennen!

Geslaagd voor de Jenaplanopleiding ‘Kindgericht werken’
In het vorige Montininieuws meldde ik, dat
Lisette, Lianne, Erika, Wietske, Marieke en
Maud hun certificaat van de succesvolle
afronding van de Jenaplanopleiding ‘Kindgericht
werken’ hebben behaald. Ook Caro -die op de
foto staat- en Monique Kips hebben deze
opleiding met succes afgerond. Mijn excuus
voor de onvolledige vermelding en vandaar
deze rectificatie.

Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar 2018/2019 start op maandag 27 augustus om 8.30 uur.
Alle informatie en data voor het komende schooljaar -die al bekend zijn- staan op de website van de
Montinischool. Neem voor vakanties en studiedagen alvast een kijkje op:
https://www.montinischool.nl/calendarMonth/

Namens alle groepsleiders en
medewerkers van de Montinischool:

Fijne zomervakantie en
tot volgend schooljaar!

