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Montininieuws nr. 1, 28 augustus 2018
Voorwoord
Het Montiniteam staat weer klaar om de kinderen een prachtig schooljaar te geven!

Montiniteam per 23 aug 2018:
Boven: Monique Helmich, Erika, Lianne van Duinkerken, Marieke, Mathijs, Angelique, Karin, Alice, Wietske, Rita.
Midden: Fay, Caro, Monique Kips, Lisette, Yvonne, Gerda, Lianne R, Marlies, Hotze
Onder: Charles, Maud, Stijn

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender* op www.montinischool.nl )
Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus

Kamp bovenbouw

Dinsdag 4 september

19.45 uur stamgroepavond middenbouw

Woensdag 5 september

19.45 uur stamgroepavond onderbouw

Woensdag 19 september

19.45 uur stamgroepavond bovenbouw

Studiedagen 2018-2019:

Noteer deze data in uw agenda!

Woensdag 19 september
Maandag 29 oktober
Vrijdag 23 november
Maandag 14 januari 2019
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 maart
Woensdag 20 maart: kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Donderdag 18 april
Woensdag 29 mei
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 5 juli

(*de schoolkalender op de website wordt in de eerste schoolweek bijgewerkt en verder ingevuld!)

Nieuwe school- en bouwgidsen
Deze week worden er foto’s gemaakt om in de nieuwe bouwgidsen te plaatsen. De bouwgidsen
komen vanaf de 1e week september op de website van de Montinischool. Geef via de Parro-app aan
welke toestemming u geeft om uw kind op de foto’s te zetten.
De schoolgids staat volgende week ook op de website!

Personele bezetting
In onderstaand schema kunnen jullie de personele bezetting tot 10 oktober lezen.
Vanaf 10 oktober komt Helle de Graaff terug van zwangerschapsverlof en gaat ze als groepsleider bij
de Panda’s aan de slag op donderdag en vrijdag. Vanaf die datum gaat Mathijs naar vier dagen in de
week en neemt Karin vd Plas de groep Giraffen op dinsdag onder haar hoede. De tweede werkdag
gaat Karin ondersteunende activiteiten voor de onderbouw uitvoeren.
Daarnaast starten we vanaf deze week met twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs: Maud
wordt op woensdag ingezet voor de middenbouw en de nieuwe collega Charro Mooy wordt ingezet
op dinsdag, donderdag en vrijdag voor de bovenbouw en de tweede les aan de middenbouw. Caro
geeft op maandag gym aan groep 3.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2-3 Giraffen

Mathijs

Mathijs

Mathijs

Mathijs

Mathijs

1-2-3 Lieveheersbeestjes

Lianne

Lianne

Lianne

Maud

Maud

1-2-3 Konijnen

Caro

Caro

Hotze

Caro

Caro

1-2-3 Panda’s

Wietske

Wietske

Wietske

Karin

Karin

4-5-6 Orka’s

Gerda/Monique H.

Gerda

Gerda

Gerda

Gerda

4-5-6 Zeehonden

Lianne van D.

Lianne van D.

Marieke

Marieke

Marieke

4-5-6 Pinguïns

Monique K.

Monique K.

Monique K.

Lianne van D.

Lianne van D.

4-5-6 Dolfijnen

Erika

Erika

Erika

Monique H.

Monique H.

6-7-8 Kangoeroes

Stijn

Stijn

Yvonne

Yvonne

Yvonne

6-7-8 Poema’s

Angelique

Angelique

Angelique

Stijn

Stijn

6-7-8 IJsberen

Hotze

Hotze

Marlies

Hotze/Marlies

Marlies

Intern begeleider (IB)

Marlies

Marlies

Onderwijsassistent

Fay

Fay

Marlies
om de week
Fay

Fay

Ondersteuning Onderbouw

Karin

Zorgteam

Lisette/Rita

Lisette

Rita

Charro

Maud

Charro

Gymlessen

Caro

Fay

Charro

De Parro app
Vorige week hebben we alle ouders verzocht om de Parro app op hun
mobiele telefoon of ander device te downloaden. Via de computer kan dit
via https://talk.parro.com/
Deze week ontvangt u van de groepsleiders een uitnodiging om de Parro app te activeren. U krijgt via
uw mailadres een toegangscode. Daarmee kunt u de Parro app activeren en kan de app gebruikt
worden. Zie voor meer informatie https://parro.education/ouders/ Ook in de parro app staan
gebruikersadviezen.
De Parro app is AVG proof (Algemene verordening gegevensbescherming). Bij de instellingen van de
app vragen we u voor uw kind aan te geven, op welke manier de school moet omgaan met foto’s,
video’s e.d. waar uw kind opstaat. Door dit in de app aan te geven, wordt dit automatisch in ons
ParnasSys-systeem opgenomen en hoeven we niet te werken met aparte toestemmingsbriefjes. Dit
scheelt u en ons veel werk en rompslomp. Ziekmeldingen van uw kind kunt u ook via de app doen.
Het team gaat eerdaags aan de slag met een Parro app protocol. Hierin maken we gezamenlijke
afspraken over het gebruik van deze app. Zo zullen de groepsleiders deze app zó instellen, dat ze de
app alleen gebruiken op hun werkdagen van en tot een bepaalde tijd. U krijgt dan automatisch
bericht of de groepsleider de app ontvangt of niet. De Parro app is dus geen Whatsapp, waarin naar
hartenlust gecommuniceerd kan worden op elk moment van de dag. Groepsleiders hebben zicht op
welke ouders aan de app gekoppeld zijn.
Naast het gebruik van de Parro app, blijft het Montininieuws een belangrijke vorm van communicatie
met ouders. We hopen het ‘losse mailverkeer’ drastisch te verminderen.

Stamgroepavonden
Aan het begin van het schooljaar houden we per bouw onze stamgroepavonden. Alle ouders worden
dan geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de bouw en de stamgroepen. Wij rekenen weer
op de komst van alle ouders.
De stamgroepavonden staan ingepland op:
- Middenbouw: 4 september 19.45 uur
- Onderbouw: 5 september 19.45 uur
- Bovenbouw: 19 september 19.45 uur
Houd deze avond(en) vrij in uw eigen agenda. Wellicht krijgt u nog een aparte uitnodiging via de
Parro app ;-)

Kind-startgesprekken
De Montinischool voert in de periode van 10 t/m 13 september kind-startgesprekken. Deze
gesprekken worden gevoerd tussen het kind, ouder en groepsleider. De doelen van dit gesprek zijn,
dat het kind vertelt waar hij/zij extra aandacht aan wil geven op school, de neuzen dezelfde kant op
gezet worden en de gemaakte afspraak vastgelegd wordt.
Elk gesprek wordt ’s middags tussen 15.00 en 17.00 uur gevoerd en duurt 15 minuten. Het gesprek is
overdag, zodat het kind bij het gesprek aanwezig kan zijn. De deelname van de kinderen uit groep 1
en 2 aan het gesprek laten we over aan jullie. Als het kind meekomt, willen we daadwerkelijk mét het
kind praten. Vanaf groep 3 gaat elk kind met zijn/haar ouder(s) in gesprek met de groepsleider. Vanaf
maandag 3 september kunt u voor een gesprek intekenen via de Parro app. Gebruikt u deze app
(nog) niet, maak dan de afspraak met de groepsleider(s).
De voorbereiding van het gesprek:
Het is de bedoeling, dat u als ouder thuis met uw kind vooraf praat over wat hij/zij als extra
aandachts- of ontwikkelpunten ter sprake wil brengen.
Ter voorbereiding krijgen het kind en de ouder(s) een handreiking. Deze wordt volgende week
toegestuurd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor het gesprek. Bespreek samen wat jullie in het
gesprek naar voren willen brengen.
Het gesprek zelf:
Het gesprek wordt ingepland via de Parro app. Elk kind komt samen met zijn/haar ouder(s) op de
afgesproken datum en tijd naar school. De groepsleider nodigt elk kind en ouder uit om het
aandachts- of ontwikkelpunt ter sprake te brengen. U ontvangt de lijst met gespreksonderwerpen/
doelstellingen via de app. Samen bespreken zij de mogelijkheden om op school aan het
ontwikkelpunt te gaan werken en wat de uiteindelijke opbrengst moet zijn.
De afronding van het gesprek:
De uiteindelijke opbrengst van het aandachts- of ontwikkelpunt wordt als afspraak vastgelegd. Wij
vragen het kind en/of de ouder(s) deze afspraak op te schrijven en te mailen naar de groepsleider. De
evaluatie van de gestelde doelstellingen komen in de verslagen én de 10-minuten gesprekken terug.

Gymrooster
De gymlessen worden gegeven in De Trits. Wanneer de groep van je kind om 8.30 uur start met gym,
dan verwachten we de kinderen tussen 8.20 en 8.25 uur in De Trits. Houd er rekening mee dat
kinderen die op de fiets komen, hun fiets altijd eerst in de stalling van school moeten zetten en niet
bij De Trits. Het is de bedoeling dat we om 8.30 uur met de gymles kunnen beginnen en dat iedereen
dan omgekleed is.
Geef de kinderen op de dag dat zij gym hebben luchtige gymkleding en sportschoenen met een lichte
zool mee. Gymkleding en passende schoenen zijn verplicht. De kinderen nemen hun gymkleding aan
het einde van de gymdag weer mee naar huis om te wassen.

Maandag

12.15-13.00 groep 3

Caro

13.00-13.45 groep 3

Dinsdag

08.30-09.10 IJsberen

Charro

09.10-09.50 Kangoeroes
09.50-10.30 Poema’s

Woensdag

08.30-09.15 Dolfijnen

Maud

09.15-10.00 Orka’s
10.00-10.45 Pinguïns
10.45-11.30 Zeehonden

12.10-12.55 groep 3
12.55-13.40 groep 3
Donderdag

08.30-09.10 Orka’s

Charro

09.10-09.50 Zeehonden
09.50-10.30 Dolfijnen
10.30-11.10 Pinguïns

Vrijdag

08.30-09.15 uur Poema’s

Charro

09.15-10.00 uur Kangoeroes
10.00-10.45 uur IJsberen

Op de fiets naar school
De fietsenstalling bij Noorderbreedte is te klein voor het totaal aantal kinderen op onze scholen. Wij
vragen jullie medewerking om de kinderen die binnen het gebied van de Drakenburgerweg, Prof.
Asserlaan, Eemnesserweg, Weteringstraat wonen, lopend naar school te laten komen. De fietsen van
de overige kinderen kunnen op het schoolplein in de daarvoor bestemde vakken gestald worden.

De kinderen uit de bovenbouwgroepen IJsberen en Poema’s moeten hun fiets bij de ‘nietjes’ aan de
voorkant van het gebouw plaatsen. Zet de fietsen -vooral fietsen met mandjes- ‘om en om’ tegen de
nietjes aan (zie foto rechts) zodat we zoveel mogelijk fietsen kwijt kunnen.
Ouders die hun kinderen naar school brengen, vragen wij om hun fiets buiten het schoolhek te
plaatsen. Ouders die aan de voorkant van de school komen met de fiets, vragen wij om hun fiets níét
in de laatste twee rijen van de nietjes te plaatsen, zodat er voldoende ruimte voor de kinderen blijft.

Weekopening- en sluiting
Ouders zijn van harte welkom tijdens de weekopeningen en -sluitingen. De allereerste schooldag was
de hal helemaal vol. Gezellig om zo, gezamenlijk, het nieuwe schooljaar te starten. Voor een
volgende keer, vragen we jullie om op een aantal zaken alert te zijn:
Om ieder kind een plekje te geven vragen we de ouders zoveel mogelijk achterin te gaan
staan/zitten, anders zo dicht mogelijk tegen de kapstokken aan. Dit bevordert ook de doorgang voor
de kinderen. Tip: een mooie plek om het podium goed te zien is boven op de overloop tegen het
technieklokaal, recht tegenover het podium!
De bankjes zijn voor de bovenbouwers, achterin en aan de zijkant, zodat zij over de kinderen heen
naar het podium kunnen kijken. Wanneer jullie je kleinste(n) meenemen, bedenk dan dat onze
kinderen hen wel eens leuker vinden, dan wat er op het podium gebeurt. Zeker, wanneer het
pruttelende geluidjes maakt o.i.d. en bijv. moet huilen en nóg meer wanneer je op allerlei mogelijke
manieren je kind probeert te sussen. Ons lijkt het een goed idee, dan even uit te wijken naar het
leerplein van de onderbouw, of naar het keukentje bij de ingang.
Zo houden we de viering prettig, rustig en overzichtelijk.

Nieuws vanuit de onderbouw
De kop is er weer af. Wij hopen dat de kinderen allemaal fijn gestart zijn in hun groep. De eerste
dagen zijn vooral voor groep 3 natuurlijk erg intensief. Die zullen de komende weken wel wat
vermoeider zijn na school. Want wat leren ze veel deze eerste periode!
De komende weken gebruiken we voor diverse kennismakingsactiviteiten. Zo gaan we o.a. een
vriendenboekje maken met iedere stamgroep, waarin alle kinderen iets over zichzelf
schrijven/tekenen.
Zoals al gemaild was, heeft groep 3 op maandagmiddag en woensdagmiddag gym. Denkt u aan een
gymtas met shirt, broekje en fijne gymschoenen (die ze goed zelf aan kunnen doen)?
Hier alvast de uitnodiging voor de stamgroepavond volgende week woensdag 5 september van
19.45-21.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur in de eigen stamgroepen. U krijgt praktische informatie
maar we geven ook uitleg over onderwijsinhoudelijke zaken. Wij hopen dat u erbij kunt zijn. (Mocht
dat echt niet lukken, vraag dan een andere ouder even wat u gemist heeft aan info.)
We gaan er een heel mooi schooljaar van maken uiteraard!
Namens de onderbouw, Maud

Nieuws vanuit de middenbouw
Kennismakingsproject
De komende weken werken wij aan een prettige sfeer in de stamgroep. De kinderen leren zichzelf
presenteren, oefenen met samenwerken, we maken samen afspraken over de omgang met elkaar en
leren elkaar zo steeds beter kennen.
Ieder kind krijgt de komende weken de zogenaamde ‘ik-tas’ mee naar huis. Door middel van deze tas
gaan de kinderen zichzelf presenteren. Aan de hand van voorwerpen vertelt het kind iets over
zichzelf. Daarna mag de groep nog vragen stellen. Een rooster komt in de groep te hangen en twee
dagen van tevoren wordt de tas met instructiekaart mee naar huis gegeven.
7 september a.s. heeft de middenbouw een kennismakingsdag. We zullen dan de hele dag allerlei
spelletjes en activiteiten (bij voorkeur buiten school) organiseren om elkaar nog beter te leren
kennen. Meer informatie hierover volgt volgende week.
Leesouders gevraagd!
Alle middenbouwgroepen zoeken ouders die wekelijks
een half uur een groepje willen begeleiden bij het lezen.
De Pinguïns en Dolfijnen op dinsdag van 8.30-9.00 uur.
De Orka’s vragen leeshulp op woensdag van 8.30-9.00 uur
en de Zeehonden op donderdag van 8.30-9.00 uur. Graag
aanmelden bij de stamgroepleiders.

Keuzecursus
Ook dit schooljaar bieden we 3 keer een keuzecursus aan. De kinderen werken dan een uur aan een
cursus, zoals koken, filosoferen, Engels of creatief. De kinderen van groep 6 nemen hier ook aan deel.
De 6e jaars zullen daarnaast in het tweede halfjaar meedraaien met het talentenwerk in de
bovenbouw.
De keuzecursussen staan gepland op:
Dinsdag 25 september, 2 en 9 oktober
Maandag 19, 26 november en 3 december
Vrijdag 21, 28 juni en 12 juli
We zoeken ouders die workshops willen geven aan een groepje kinderen. Denk bijvoorbeeld aan
Engelse les, koken, iets creatiefs, dansen, leren programmeren, techniek, etc.! Wil je 3 workshops
geven of wil je wel iets doen, maar je weet niet wat… meld je aan bij Erika
(e.blaauwgeers@montinischool.nl) . Geef dan ook aan welke periode je beschikbaar bent.
Alvast bedankt!
Namens de middenbouw, Erika

Nieuws vanuit de bovenbouw
Volgende keer ook nieuws vanuit de bovenbouw!

