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Voorwoord
De decembermaand is begonnen. Dit is voor de Montinischool een maand vol activiteiten rondom
Sinterklaas en Kerst. Sinterklaas is vooral een kinderfeest, waarbij het bezoek van Sinterklaas aan de
school het hoogtepunt vormt. Dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest niet samen met de Gaspard de
Coligny. Wel is de ‘rode draad van het verhaal’ op elkaar afgestemd. De viering met Sinterklaas wordt
weer een grote happening samen met de kinderen en de muzikale bijdrage van Dirk Scheele.
De Kerstwerkgroep is ook druk bezig met de voorbereidingen van het Kerstfeest op woensdag 19
december a.s. Het thema is dit jaar ’Kerstengelen’. Ook de samenwerking met muziekvereniging
Crescendo komt in de Kerstviering zichtbaar naar voren. Alle kinderen en ouders worden nog apart
over de Kerstviering geïnformeerd. Natuurlijk hebben we de ouderhulp bij de versieravond én de
voorbereiding en uitvoering van de Kerstviering nodig. Meld u daarvoor aan via de Parro-app.

Belangrijke data
Woensdag 5 december

Sinterklaasfeest 8.30 - 14.00 uur

Donderdag 6 december

Kerstversieravond 19.00 - 22.00 uur

Donderdag 13 december

Koppen bij elkaar 8.35 - 9.20 uur

Woensdag 19 december

Kerstviering 17.00 - 19.15 uur, inloop vanaf 16.45 uur

Vrijdag 21 december

vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij (Kerstvakantie)

Zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl en de agenda in de Parro-app.

De koppen bij elkaar
Het volgende koffiemoment van dit schooljaar met ouders om een informeel gesprek te voeren over
alles wat de Montinischool aangaat, staat gepland op donderdag 13 december van 8.35 tot 9.20 uur.
Via de Parro-app hebben zich weer zes ouders aangemeld om de koppen bij elkaar te steken. Dank
daarvoor.

Op tijd inschrijven jongere broertjes/zusjes
Wij verzoeken de Montini-ouders, die kinderen in de leeftijd van 1 ½ tot 3 jaar hebben en die hun
kind willen aanmelden voor onze school, dit zo snel mogelijk te doen. Wij willen onze ‘eigen ouders
en kinderen’ niet teleurstellen door de kinderen vanwege een te late aanmelding op de wachtlijst te
moeten plaatsen. Vraag een aanmeldingsformulier via administratie@montinischool.nl

Start muziekproject
Maandag 26 november zijn we gestart met het muziekimpuls-project
in samenwerking met muziekvereniging Crescendo. Alle bouwen zijn
inmiddels gestart met het uitproberen van één van de twee
muziekmethoden, die we straks gaan kiezen. Het team heeft een
teamtraining gehad als onderdeel van de professionalisering.
De bovenbouwkinderen zijn gestart met het klasse(n)orkest. Ze
hebben kennis gemaakt met koperen en houten blaasinstrument en
slagwerk. Ná deze kennismaking heeft elk kind een keuze gemaakt met
welk instrument hij/zij de komende weken muziek gaat maken. Wij
hopen dat de eerste resultaten al in de Kerstviering ten gehore
worden gebracht. In februari 2019 geven de kinderen samen met de
muzikanten van Crescendo een slotconcert. De exacte datum (7 of 14
februari) horen jullie nog van ons.

Leerplicht (wet)
Tijdens ons overleg met de directies van basisscholen in Baarn waren de leerplichtambtenaren op
bezoek. Zij hebben ons weer bijgepraat over verzuim en de aanpak daarvan. Wat is voor u van
belang?
 De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven
 Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem rechtstreeks naar de
leerplichtambtenaar en bij ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen
 De leerplichtambtenaar zal voor de voorjaarsvakantie bij alle scholen in Baarn het
ongeoorloofd verzuim opnemen.

Protocol vervanging bij ziekte of afwezigheid groepsleider
Helaas gaat het tekort aan vervangers ook niet voorbij aan de Montinischool. Tot op heden is het ons
aardig gelukt om invallers te krijgen uit onze eigen netwerk en via de zgn. Transvita-invalpool. Toch
hebben we de afgelopen weken ook enkele ziekte en afwezigheidsmeldingen intern moeten
opvangen conform het protocol vervanging. Hieronder kunt u lezen welke stappen wij volgen bij het
organiseren van vervangingen.
Hoe te handelen bij het organiseren van kortdurende vervanging bij afwezigheid groepsleider?
•
Directie, interne begeleider en het zorgteam worden niet ingezet voor vervanging.
•
Er wordt gebruik gemaakt van de ‘eigen groep Montini-invalkrachten’.
•
Er wordt gebruik gemaakt van de Transvita invalpool.
•
Er wordt een verzoek gedaan aan de parttimers om extra te werken.
•
Inzet van LIO-studenten; de LIO-student blijft op de werkplek/groep waar hij/zij werkzaam is;
•
De groepsleider uit de groep van de LIO-student wordt ingezet; eventuele interne
verschuiving van groepsleiders is een mogelijkheid.
•
Gediplomeerde onderwijsassistenten worden ingezet onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een groepsleider.
•
3e en 4e jaars leraren-in-opleiding of onderwijsassistenten in de laatste fase van hun
opleiding worden ingezet voor groepstaken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van
een groepsleider.
•
De kinderen uit de groep van de afwezige groepsleider worden -indien mogelijk- opgedeeld
over de andere stamgroepen, waarbij de verdeling evenredig is aan de grootte van elke
ontvangende groep. Hoe kleiner het aantal kinderen, des te meer kinderen uit andere
groepen ontvangen kunnen worden.
•
De kinderen uit de groep van de afwezige groepsleider worden verzocht om thuis te blijven;
dit moet minstens de dag voorafgaand worden gecommuniceerd. Kinderen waarvoor geen
opvang thuis is te regelen, worden door de school opgevangen.
Hoe te handelen als de vervanging langdurig is/wordt.
•
Directie, interne begeleider en het zorgteam worden niet ingezet voor vervanging.
•
Er wordt gebruik gemaakt van de ‘eigen groep Montini-invalkrachten’.
•
Er wordt gebruik gemaakt van de Transvita invalpool.
•
Extra inzet van parttimers, door tijdelijke formatie-uitbreiding.
•
De groepsleider uit de groep van de LIO-student wordt ingezet; eventuele interne
verschuiving van groepsleiders is een mogelijkheid.
•
Gediplomeerde onderwijsassistenten worden ingezet onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een groepsleider.
•
De kinderen uit wisselende groepen worden opgedeeld, waarbij een groep maximaal één dag
per week wordt opgedeeld, waarbij de verdeling evenredig is aan de grootte van elke
ontvangende groep. Hoe kleiner het aantal kinderen, des te meer verdeelde kinderen
ontvangen kunnen worden.
•
Volgens een vooraf opgesteld schema worden kinderen uit wisselende groepen bij toerbeurt
verzocht om thuis te houden. Tijdige bekendmaking aan ouders is een voorwaarde.
Het bestuur van de school wordt te allen tijde geïnformeerd indien er groepen kinderen niet naar
school kunnen komen maar thuis moeten blijven.

Actie voor ALS
“Beste ouders,
De vrijdag voor de herfstvakantie, 19 oktober, is er een koffieochtend geweest voor ALS.
Dat heeft enorm goed uitgepakt, en daarom willen wij alle leerlingen en natuurlijk de ouders
bedanken. De positieve inzet en energie heeft enorm geholpen. In die ochtend (en middag) hebben we
namelijk 250 euro opgehaald! Daar zijn we erg bij mee en het was hoog boven onze verwachtingen.
Hierbij willen wij jullie nog een keer bedanken voor het enthousiasme!
Leerlingenraad en oud-leerling Myrthe”

Nieuws uit de onderbouw
Inmiddels zijn we volop bezig met Sinterklaas. Leuk om dit weer mee te maken met de jonge
kinderen. Heerlijk spelen en verkleden in de sinthoeken, de groepen en de school zien er ook dit jaar
weer prachtig uit. Dank aan alle ouders die hebben geholpen.
De overgang tussen het mode project naar het sint project is vanzelf gegaan. Ook combineren we het
nog een beetje. De modeshow wat een enorm succes. Leuk dat ouders hieraan wilden meewerken.
Ook voor de stofjes/modebladen/kleding en het helpen bij activiteiten bedankt.

De tijd is snel gegaan en naast het project waren we ook bezig met het schrijven en vullen van
de verslagen en het voeren van gesprekken. Misschien handig om de mappen voor de kerstvakantie
weer in te leveren, dan zijn ze maar op school.
De informatie over het sinterklaasfeest en de kerstviering ontvangen jullie van de commissies lees
deze a.u.b. goed door. Een leuke, spannende en mooie periode gaan we tegemoet. Mochten er
4-jarigen zijn die even een dagje rust nodig hebben, is dat natuurlijk prima.
Namens de onderbouw, Caro

Nieuws uit de middenbouw
Project
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het project Mode. De kinderen leren onder andere wat het
verschil is tussen de kleding van vroeger en nu, hoe ze kleding kunnen ontwerpen en maken en wat
het klimaat voor invloed heeft op de kleding die mensen dragen. Daarnaast werken de kinderen aan
hun eigen leervragen. Het project gaat mooi samen met Sinterklaas, want die kleding van Sinterklaas
heeft best moeilijke namen (albe, kazuifel, stola…) en het is natuurlijk ook leuk om nieuwe kleding
voor Sint te ontwerpen en maken! Een bezoek aan het klederdrachtmuseum sloot mooi aan bij onze
doelen. De kinderen leerden welke dracht bij welke leeftijd/gebeurtenis hoorde. Ze luisterden naar
verhalen van een gids en konden zich verkleden. Deze week ronden we het project af.
Muziek
Maandag 26 november kregen we de eerste
muziekles van een muziekdocent. Wij krijgen
zo nieuwe inspiratie voor de muzieklessen.
We zijn er enthousiast mee verder gegaan.
Vooral spelen op de boomwhackers vinden
de kinderen geweldig.

Stamgroeprekenen
In de week van 10 december gaan we stamgroeprekenen. Dat wil zeggen dat de hele groep rekent
rondom hetzelfde leerdoel. Dit keer binnen het thema kerst. We gaan aan de slag met spiegelen,
inhoud, gewicht en vouwtechnieken.
Voorstelling
Op 15 januari bezoeken we met de middenbouw de voorstelling ‘De waanzinnige boomhut’ bij de
Speeldoos. De voorstelling is van 9.00 uur tot 10.00 uur. Per groep vragen we twee ouders om mee
te lopen. Wanneer er plek is, kunnen ouders ook bij de voorstelling blijven, maar dit kunnen we
helaas niet garanderen. Wanneer je mee kunt, graag aanmelden bij de stamgroepleider.
Namens de middenbouw, Erika

Nieuws uit de bovenbouw
Herfst GPS tour
Met de bovenbouw waren we in november onder leiding van de Groene Inval in het Paardenbos.
Daar werden de groepen in zessen gedeeld. Elke groep kreeg herfstopdrachten in het gebouw, zoals
een Herfstmemory en een herfstplaat waar je de juiste woorden bij moest leggen. Om de 5 minuten
ging een groepje met GPS een herfsttour door het bos lopen. Onderweg waren er opdrachten, wat
aangegeven werd door GPS.

De kinderen vonden het best wel moeilijk. In de winter gaan we weer een wandeling maken om het
verschil in seizoenen te laten beleven.
Namens de bovenbouw, Hotze

