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Voorwoord
De eerste schoolweken zijn achter de rug. Er zijn al veel activiteiten geweest. De bovenbouw
heeft een geslaagd kamp achter de rug, waarbij we veel hulp van ouders hebben gehad.
Daarvoor dank. Alle kinderen hebben de eerste schoolweken allerlei activiteiten uitgevoerd
om nader met elkaar kennis te maken in de nieuwe groep en te werken aan groepsvorming.
Voor sommige kinderen is de overstap naar een nieuwe bouw wel even wennen aan de
andere (werk-)sfeer en niet meer de oudste te zijn in de groep. Een mooi Jenaplanproces!
De stamgroepavonden zijn eveneens achter de rug. Opvallend was de wisselende opkomst
van ouders. Daar waar we voorheen bijna 100% opkomst van ouders hadden bij de
stamgroepavonden, is dat nu sterk wisselend. Dat vinden we jammer. Immers deze
stamgroepavonden zijn de aftrap van een nieuw schooljaar waarin de groepsleiders in
hoofdlijnen vertellen waar we mee aan de slag gaan en ook ouders van de stamgroepen
elkaar ontmoeten.
De ALV (algemene ledenvergadering) van de oudervereniging op dinsdagavond 16 oktober
a.s. staat in het teken van de jaarlijkse ALV en twee thema’s: Rots&Water en Hogere orde
denken, die door Lisette en Hotze verzorgd gaan worden. Wij hopen op een hoge opkomst.
De ouderbetrokkenheid vinden we als Jenaplanschool erg belangrijk. Ouders die kiezen voor
de Montinischool verbinden zich eraan om samen het schoolklimaat te maken en de
bijbehorende activiteiten uit te voeren. Het eindfeest, het Kerstfeest, het
bovenbouwschoolkamp zijn hier mooie en geslaagde voorbeelden van. Om de
Montinischool een actieve school voor kinderen te houden, hebben we de hulp en inzet van
ouders hard nodig. We merken dat er een afnemend aanbod is om te helpen bij de
dagelijkse activiteiten in de school. De oproepen voor educatieve uitstapjes, sport- en
speldagen (voetbal/Koningsspelen), talentenwerk in midden- en bovenbouw e.d. leveren
steeds minder respons op. Dat betreuren wij.
Bij de ‘Koppen bij elkaar’-momenten wil ik dit eens met elkaar bespreken. Hoe kunnen we
dit weer op het niveau brengen, waarop we samen Jenaplanschool kunnen zijn?
Charles van der Horst
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Zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl

Bezoek uit Taiwan
Een Taiwanese delegatie van acht personen, bestaande uit een vertegenwoordiger van het
ministerie, schooldirecteuren van basis- en voortgezet onderwijs en leerkrachten, zal
volgende week zes Jenaplanscholen bezoeken, waaronder de Montinischool.
In Taiwan en Japan staat het Jenaplanconcept onder grote belangstelling van de
onderwijsbeleidsmakers en leerkrachten. Het sociale aspect en de pedagogische aandacht
voor het kind zijn belangrijke elementen, die in deze landen de onderwijsmensen
aanspreken.
Vrijdag 28 september bezoekt de delegatie de Montinischool. Drie ouders leiden deze
delegatie van 8.30-9.30 uur rond in het gebouw. Daarna gaan ze de stamgroepen bezoeken.
De voertaal is Engels. Om 14.00 uur gaat de delegatie in gesprek met het team.

Koppen bij elkaar
Tijdens het schooljaar organiseren we ongeveer vier bijeenkomsten waar Charles een
koffiemoment met ouders heeft om een informeel gesprek te voeren over alles wat de
Montinischool aangaat. Dit vormt een onderdeel van de kwaliteitszorg van de school.
Het eerstkomende koffiemoment staat gepland op dinsdag 2 oktober van 8.35 tot 9.15 uur.
Via de Parro app nodigt Charles jullie uit om met zes ouders (twee uit elke bouw) in gesprek
te gaan. We komen bij elkaar in de kamer van Charles/directiekamer.

Ouderportal ParnasSys
Graag verzoeken wij alle ouders te controleren of zij kunnen inloggen op het ouderportal. Zo
niet, dan graag een mail naar administratie@montinischool.nl en u krijgt nieuwe
inloggegevens.
Een aantal gegevens die voorheen in de verslagmap werden vermeld, kunnen ouders vanaf
dit najaar gaan zien in de ouderportal.
Schoolkalender
Met ingang van dit schooljaar wordt de schoolkalender niet meer op de ouderportal maar
alleen op de website gepubliceerd. Om fouten te voorkomen, is het bijhouden van twee
verschilllende kalenders daarom gestopt.
Vermelding noodnummer
Van veel ouders ontvangen wij via de ouderportal wijzigingen voor het vermelde
noodnummer. U hoeft hiervoor niet uw eigen mobiele nummer door te geven. In geval van
nood zullen wij namelijk altijd eerst de ouders/verzorgers proberen te bereiken op de bij ons
bekende nummers. Het noodnummer in ParnasSys dient dan ook als extra nummer alleen
indien de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Graag ontvangen wij dus een ander
nummer dan die al bekend zijn!

Parro app
Vorig schooljaar is tijdens een ‘Koppen bij elkaar’-bijeenkomst het verzoek door ouders
gedaan om een communicatie app te gaan gebruiken. We hebben ons georiënteerd op de
aanbieders ervan en de keuze is gevallen op de Parro app van ParnasSys. De Parro app is
succesvol en heel snel geïntroduceerd. Momenteel beschikken ALLE ouders over een
koppeling met deze app. Dit is een goed teken en het bevestigt dat het gebruik voldoet aan
een behoefte. Met het gebruik van deze app willen we het mailverkeer tussen school en
ouders verminderen en de communicatie verbeteren. Het Montininieuws en de website
blijven als informatiemedium bestaan.
Wij ontvangen graag commentaar en feedback van jullie over het gebruik van deze app. In
de eerstkomende MR vergadering zullen we het Parro-gebruikersprotocol bespreken en
daarna bij alle ouders bekend maken.

Schoolleiders slaan alarm!
Afgelopen woensdag 12 september ging ook in ons pand het alarm af en is het hele pand
ontruimd i.v.m. de landelijke actie van schoolleiders. Zie onderstaande link naar een bericht
hierover in de Volkskrant.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-schooldirecteuren-in-basisonderwijsgaan-act ievoeren-een-beter-salaris-staat-voor-erkenning-~b45c369d/
Naast deze actie van de schoolleiders was de ontruiming een goede oefening om de
kinderen op een rustige en ordelijke manier het pand te leren verlaten in geval van
calamiteiten. De oefening is goed en vlot verlopen. De verbeterpunten zijn intern besproken
en vastgelegd. Dit schooljaar herhalen we de ontruimingsoefening nogmaals.

Studiedag
De afgelopen studiedag van 19 september hebben we aandacht besteed aan:
- De start van het driejaar durende muziekproject met de muziekvereniging Crescendo, de
muziekconsulenten van Tact en de Montinischool. (later volgt meer informatie over de
inhoud van dit project) We gaan half oktober hiermee van start!
- Het gebruikersprotocol van Parro (zodra het protocol ook de MR gepasseerd heeft,
zullen we dit bekend maken)
- Het spelling- en rekenonderwijs. Het gebruik van de tablets en het Gynzyprogramma
hebben we ten opzichte van vorig jaar flink bijgesteld. Minder gebruik van de tablets,
maar variëteit aan werk- en inoefenvormen en meer tijd en aandacht voor de
instructies/uitlegmomenten.
- Evaluatie kind-startgesprekken en hernieuwde bijstelling van de inhoud en het proces
van deze gesprekken
- Evaluatie samenwerking groepsleiders <> ondersteuningsteam <> IB als onderdeel van
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor álle kinderen. Dit vraagt om directere
samenwerking in de groepen, op het leerplein en in het Kikkerlokaal én om een goede
inhoudelijke, pedagogisch-didactische en organisatorische afstemming.

Burendag 2018
Vandaag, vrijdag 21 september, zijn onze buren van Lyvore bij ons op bezoek geweest in het
kader van Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Bij ons op school deden we dat dus
vandaag al. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.
In de hal van school hebben verschillende kinderen van de Montinischool en de Gaspard de
Coligny met de ouderen spelletjes gedaan en samen genoten van koffie, thee en koekjes.

Schooltuintjes
De overburen van Noorderlicht/Lyvore hebben
een aantal tuintjes, die ze graag door de
kinderen van de Montinischool en Gaspard de
Coligny willen laten verzorgen. De tuintjes liggen
er nu droevig bij met veel onkruid en weinig
mooie bloemen en/of groenten.
Graag roepen wij enkele ouders op om bij
toerbeurt de verzorging van deze tuintjes samen
met groepjes kinderen onder schooltijd op zich
te willen nemen. Als we dit met een groepje
ouders doen, waarbij 1 à 2 ouders de coördinatie
op zich nemen, moet dit een mooie klus zijn
waarbij de verbinding tussen school en Lyvore in
praktische zin kan worden vormgegeven.
De Groene Inval is bereid om deze groep ouders
en kinderen van adviezen te voorzien bij de
verzorging van de tuintjes. De eerste klus is
winterklaar maken; omspitten dus…….. en
wellicht eerdaags bollen poten.
Wie willen dit op zich gaan nemen? Meld je aan
bij Charles.

Nieuws vanuit de onderbouw
Wij vragen de kinderen en ouders om maandag met
herfstspullen uit het bos/tuin/straat naar school te
komen. We denken aan bladeren, kastanjes, eikels
enz. Wij willen hiermee de groepen aankleden en
ermee gaan rekenen. Graag thuis de spullen alvast
drogen zodat we er maandag meteen mee aan de
slag kunnen. Alvast een fijne boswandeling!
Namens de onderbouw, Caro

Nieuws vanuit de middenbouw
Volgende week gaan we aandacht besteden aan de landelijke Groene Voetstappenweek. In
deze week zullen duizenden kinderen lopend en met de fiets naar school gaan voor een
beter klimaat. Het zou mooi zijn wanneer veel kinderen van onze
school hier ook gehoor aan geven.
Dus.... doen jullie ook mee?
Namens de middenbouw, Erika

Nieuws vanuit de bovenbouw
Op woensdag 26 september begint weer de eerste ronde van het Talentenkeuze-uur. Het
was wederom een behoorlijke puzzel om kinderen op hun mooie keuze te zetten. Het zal
negenmaal zijn tot de kerstvakantie. Na de kerst is er de tweede ronde. Deze zal 10 maal
zijn. Gezocht nog ouders/familieleden voor na de kerst die iets talentvols met de bovenbouw
kinderen kan doen. Graag melden bij Angelique. Bij voorbaat dank!
Op 3 september zijn we begonnen met het project Prehistorie. Dit loopt tot 22 oktober.
Voor dit project maken we weer een uitstapje. Dit keer gaan we per fiets naar het
Geologisch museum Hofland in Laren. Op donderdag 27 september gaan de Poema’s, op
donderdag 4 oktober gaan de IJsberen, op donderdag 11 oktober gaan de Kangoeroes er
naartoe. Het museumbezoek is van 10:00 tot 12:00 uur. We
gaan daarna een broodje op de heide eten en zijn weer om
14:00 terug. We zoeken nog ouders die met ons mee willen
fietsen naar Laren en terug naar school. Graag melden bij de
desbetreffende stamgroepleider. Alvast dank!
In het vervolg zullen we ouderhulp via de Parro-app oproepen.
Namens de bovenbouw, Hotze

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Woensdag 26 september is de eerste vergadering van de MR. Het doel van deze vergadering
is om binnen de MR af te stemmen welke thema's we graag willen bespreken dit schooljaar.
Heb je hier ook ideeën over? Laat het ons dan weten via de mail vóór woensdag, dan nemen
we het mee! Je kunt de ideeën mailen naar mr@montinischool.nl
Namens de MR, Andrea Hagen (secretaris)

Nieuws van de Oudervereniging
Nieuwe feestcommissieleden en voorzitter feestcommissie gezocht !
Vond je het eindfeest ook zo geweldig? Word je ook zo blij van het sinterklaasfeest en de
kerstperiode? Vind je het leuk om samen creatieve acties te bedenken en de handen uit de
mouwen te steken om de feesten mogelijk te maken?
De feestcommissie zoekt nieuwe actieve leden en een enthousiaste voorzitter.
Melchior Mekel (vader van Sarah, Isa en Levi) zal na een actieve periode als voorzitter van de
feestcommissie in de loop van het schooljaar afscheid nemen. We zoeken daarom een
enthousiaste, stevige nieuwe voorzitter!
We willen via deze weg iedereen in de gelegenheid brengen om zijn of haar interesse voor
deze rollen/functie uit te spreken. Mocht dat zo zijn, schrijf dan een mail naar
oudervereniging@montinischool.nl Voor vragen hierover kun je natuurlijk bij Melchior zelf
of de andere leden van de oudervereniging en feestcommissie terecht.
Voor alle informatie over de Oudervereniging, de activiteiten van de Feestcommissie, de
vrijwillige ouderbijdrage en het Montinifonds kunt u een kijkje nemen op de schoolwebsite
onder kopje ‘ouders’. Mocht u rechtstreekse vragen of opmerkingen hebben dan kunt u bij
ons en de feestcommissie leden terecht!
Hanneke Cramer (voorzitter) , Misja Perquin (penningmeester)
Melchior Mekel (voorzitter feestcommissie), Ankie van Lint (secretaris)

