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Montininieuws nr. 7, 1 april 2019
Voorwoord
Het Montininieuws nr. 7 is een informatiebrief geworden die boordevol belangrijke informatie staat.
Ik raad jullie aan om het hele Montininieuws goed door te nemen en de relevante oproepen en
belangrijke data in je agenda te zetten. Sommige informatie is deels via de Parro-app toegestuurd.
Naast deze informatie kunnen jullie ook het verslag van de tuindag lezen. Wij zijn erg trots op de
ouders, kinderen en groepsleiders die hun bijdrage hebben geleverd om de schoolpleinen zo prachtig
op te knappen. Veel dank daarvoor!
Charles van der Horst

Belangrijke data
Dinsdag 9 en woensdag 10 april

10 minuten-gesprekken (op verzoek, zie Parro)

Vrijdag 12 april

Koningsspelen

Dinsdag 16 en woensdag 17 april

IEP-toetsen groep 8

Woensdag 17 april

Paasviering op school

Woensdag 17 april

MR vergadering, toehoorders welkom vanaf 20.20 uur

Donderdag 18 april

Studiedag team, alle kinderen gehele dag vrij

19 april t/m 5 mei

Pasen en aansluitend meivakantie

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

Pasen
Woensdag 17 april houden we ’s middags met de hele school een paasviering. Voorafgaand aan de
viering lunchen we met de kinderen in de stamgroep. Om die lunch een feestelijk tintje te geven
maakt ieder kind een mooi versierde paasdoos voor een ander kind. (Denk aan een schoenendoos
die je versiert, verft of beplakt in vrolijke lentesfeer).
Ieder kind schrijft zijn naam op een briefje (lootje) met daarop wat hij/zij graag eet tijdens de lunch.
De kinderen trekken 10 april een lootje zodat er tijd
genoeg is om een mooie paasdoos te maken. In de
weekopening van 8 april wordt hier ook aandacht
aan besteed.
Leuk als er een verrassinkje in de doos zit en een
kaart met een aardig berichtje.
Aan de ouders van de kleuters vragen we het
lunchlijstje woensdag 10 april bij de groepsleidster
in te leveren.

Gebruik WhatsApp-groepen
Momenteel is er nogal wat gedoe rondom WhatsApp-groepen waar bovenbouwkinderen beheerder
van zijn en/of waar kinderen uit de bovenbouw en oud-leerlingen in zitten. De inhoud van enkele
groepen zijn racistisch en/of seksueel getint (netje uitgedrukt!).
Wij hebben in de bovenbouw enkele kinderen aangesproken en Charles heeft de ouders daarvan
gebeld. Wij verzoeken u dringend om de WhatsApp-groepen in de telefoon van uw kind samen met
uw kind door te lopen om te bekijken of u deze geschikt vindt voor uw kind. Wij zullen kinderen en u
als ouder erop aanspreken of met elkaar contact opnemen, als wij van mening zijn dat de WhatsAppgroepen waar Montinikinderen in zitten onacceptabel zijn.
Wij willen dat er géén WhatsApp-groepen aangemaakt worden/zijn die gerelateerd zijn aan de
Montinischool of groepen van de school. Momenteel zijn er door kinderen aangemaakte groepen.
Als wij deze op het spoor komen, zullen wij deze laten verwijderen door de kinderen die beheerder
zijn!
Neem met de groepsleider of Charles contact op als er samen actie ondernomen moet worden om
het gebruik van sociale media voor kinderen van onze school veiliger te maken.

Tijdig aanmelden van nieuwe/jonge kinderen
De aanmeldingen voor nieuwe 4-jarige kinderen voor de Montinischool loopt de laatste tijd storm!
Dit betekent voor de ouders die al één of meer kinderen op de Montinischool hebben én nog een
jong kind (jonger dan twee jaar!) willen aanmelden, dat zij dit zo spoedig mogelijk moeten doen. We
hebben een wachtlijst voor kinderen die vóór januari 2021 vier jaar worden. Aanmeldingsformulieren
kunt u per mail aanvragen via administratie@montinischool.nl Meld bij het aanvragen van het
formulier de naam/namen van uw kinderen die al op de Montinischool zitten!

Leerling- en oudertevredenheidspeiling 2019
Wij hadden beloofd de analyse van de leerling- en oudertevredenheid in maart naar alle ouders te
communiceren. Echter de MR-vergadering is doorgeschoven van maart naar 17 april. Nadat de
analyse van deze peilingen in de MR besproken is, komt deze in het Montininieuws en op de website
https://www.scholenopdekaart.nl te staan.
Hieronder wel alvast de totaaluitslag van beide tevredenheidspeilingen. De scores zijn exact gelijk
aan de uitslag van 2017-2018.

Niet fietsen op de stoep rondom de school
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Komend vanaf de J.F. Kennedylaan fietsen de kinderen
over de stoep langs de voorzijde van de school om hun fiets bij de ‘nietjes’ te zetten. Vooral
’s morgens is daar druk verkeer en worden ook kleinere kinderen door ouders op de fiets gebracht.
Deze kleine kinderen moeten dan op de stoep uit de fietsstoeltjes of de bakfietsen getild worden.
Langsfietsende oudere kinderen zorgen voor onveilige situaties voor de kleintjes.
Wij vragen jullie medewerking om niet op
deze stoep te fietsen. Stap af en loop naar de
fietsenrekken of neem eventueel de route
over De Oude Werf of over de parkeerplaats.
De beste route om uit school de
fietsenrekken te verlaten is via De Oude
Werf richting de Trits of loop met de fiets
aan de hand richting de J.F. Kennedylaan.

Personele zaken
Hille van de Groep
Noorderbreedte heeft sinds vorige week weer een nieuwe assistent-conciërge. Zijn naam is Hille van
de Groep. Hij zal hier maandag t/m donderdag van 8.00-12.00 uur zijn om Alice te ondersteunen met
haar werkzaamheden. In de weekopening van maandag 1 april hebben we Hille voorgesteld aan alle
Montini-kinderen en groepsleiders.
Silvia Reesink
In diverse onder- en middenbouwgroepen is een tijdelijke leerkracht ter ondersteuning actief. Haar
naam is Silvia Reesink. Zij zal mogelijk tot de zomervakantie werkzaam zijn op de Montinischool.
Yvonne Harberink
Vrijdag 29 maart is Yvonne Harberink 70 jaar geworden. Het is zeer bijzonder, dat
Yvonne -vijf jaar na het ingaan van haar pensioen- nog steeds als invalkracht
beschikbaar en actief is. Met haar enorme ervaring en kennis van de manier van
werken op de Montinischool is zij vanaf januari t/m april twee dagen per week
ingezet bij de bovenbouwgroep IJsberen. We hebben haar verjaardag met alle
kinderen gevierd in de viering van donderdagmiddag 28 maart. We hebben Yvonne
toegezongen en de kinderen uit alle groepen hadden een kaart, een papieren
boeket en andere fleurige knutsels overhandigd.
Maud (Lieveheersbeestjes)
Maud is sinds kort af en toe weer op de Montinischool. Op deze manier houdt zij het contact met de
school, de kinderen en de collega’s en kan ze hier en daar ondersteunende werkzaamheden
verrichten. Het is fijn om Maud weer met enige regelmaat op school te zien.
Hotze (IJsberen/Konijnen)
Het bestuur van Het Sticht en Hotze Visser zijn overeengekomen, dat het dienstverband van Hotze
per 1 juli 2019 beëindigd wordt. Tot die tijd zal Hotze ondersteunende werkzaamheden en in mei en
juni groepstaken bij de onderbouwgroep Konijnen gaan uitvoeren. Hij zal niet als groepsleider
terugkeren bij de IJsberen. Wel zal hij in de bovenbouw ondersteunende taken uitvoeren. Natuurlijk
nemen we nog op een gezellige manier afscheid van Hotze. Daarover volgt later meer informatie.
De vervanging van Hotze bij de Konijnen zal door Annemarie worden uitgevoerd zolang Hotze daar
nog niet ingezet kan worden. De vervanging bij de IJsberen door Yvonne Harberink stopt op 18 april.
Zij gaat dan lekker op vakantie.
Deze week hopen we de vervanging van Hotze in de IJsberen vanaf maandag 6 mei rond te hebben.
We zijn druk in gesprek met een kandidaat-vervanger voor drie dagen. Marlies zal dan twee dagen bij
de IJsberen zijn en drie dagen haar IB-taken uitvoeren. Zodra de gesprekken zijn afgerond en de
vervanging definitief is, zullen we kinderen en ouders via de Parro-app nader informeren.
Studenten MBO/HBO
Sinds februari heeft Mattias zijn stage voortgezet in de onderbouw. Mattias is een eerstejaars ALPOstudent en heeft eerder dit jaar stage gelopen bij de Dolfijnen. Elke dinsdag is hij aanwezig bij de
Lieveheersbeestjes. Op donderdag en vrijdag loopt Pieter stage bij de Konijnen. Pieter volgt een
opleiding tot onderwijsassistent. Bij de Zeehonden zie je Christiaan op de donderdagen. Hij is een
derdejaars PABO student. We zijn blij met deze mannen!

Tuindag NL Doet 15 en 16 maart
Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart is er weer hard gewerkt aan het groene schoolplein van
NoorderBreedte, ondanks het slechte weer een geweldig resultaat! Twee dagen deze keer omdat er
grote plannen waren en de stakingsdag gaf mogelijkheden om alvast te beginnen. Om de moestuin
te kunnen realiseren en het schoolplein weer een stuk groener te maken, is in de aanloop naar de
tuindag subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds, de Lakeland foundation en Jong Leren Eten. Alle
drie de subsidies zijn toegekend en zijn onder andere ingezet voor de aanschaf van beplanting en
moestuinaarde, de huur van een graafmachine en het afvoeren van de vervuilde grond.
De ouders en kinderen die vrijdag kwamen helpen, hebben houtsnippers
geharkt, klimop opgebonden langs het hek rondom de school en de
prikstruiken gesnoeid. Ook is vrijdag is een start gemaakt met het
uitgraven van de moestuin. De strook langs het hek aan de zijde van de
J.F. Kennedylaan is over de hele lengte uitgegraven. Dit was een flinke
klus, zeker in de regen! De graafmachine maakte het werk een stukje
lichter en de kinderen van groep 8 van de Gaspard hebben ook goed
meegeholpen met graven. Bedankt hiervoor!
De zaterdag begon erg nat! Gelukkig hield dat de hulptroepen niet tegen. Goed ingepakt in
regenkleding kwamen er gedurende de ochtend steeds meer ouders, kinderen en leerkrachten
meehelpen graven, kruien, planten, vlechten en vegen. Op de helling zijn zo’n 150 grassen en
bamboes aangeplant. De graafmachine hielp goed bij het omspitten van de grond. In een groot team
van kinderen en ouders zijn de planten in de grond gezet met een prachtig resultaat! Verschillende
ouders hebben boomstammen aangeleverd als stapstenen in de helling. Een aantal werden ter
plekke op maat gezaagd met de kettingzaag. Er is een mooi parcours ontstaan op de groene helling.
In de tussentijd zijn er tientallen kruiwagens met vruchtbare aarde de moestuin ingereden, een
geweldig zware klus die flink wat spierpijn heeft opgeleverd! Maar de strook ligt er heel mooi bij,
klaar om in te zaaien! Een echte blikvanger is natuurlijk de hut van wilgentenen. Deze bijzondere
speelplek is flink onder handen genomen. De top is stevig bij elkaar gebonden en gesnoeid.
Vervolgens is er een aanhanger vol verse wilgentenen doorheen gevlochten.

Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp bij deze en alle andere kleine klussen op het plein!
Bouwbedrijf VDL uit Hilversum bedankt voor het ter beschikking stellen van de graafmachine. De
kinderen kunnen weer veel speel-, ontdek- en tuinplezier beleven op het groene schoolplein. Samen
zorgen we ervoor dat het plein mooi groen blijft!

Boom gekregen voor op schoolplein
Naar aanleiding van het prachtige resultaat van de tuindag hebben we een boom gekregen van een
oud Montini ouder. Een grote dakplataan uit de tuin is met een vrachtwagen over het hek getakeld
en heeft inmiddels een mooi plekje gekregen op het voorplein naast de zandbak. Wat een mooi
cadeau. Geweldig bedankt!

Montini moestuin gaat van start!
Begin april gaan de eerste zaadjes de grond in. Onder leiding van een enthousiaste oudercommissie
gaan de kinderen van groep 5 aan de slag in de nieuw aangelegde Montini moestuin. Tijdens de
tuindag is de moestuin aangelegd en de afgelopen weken zijn de ouders druk geweest met de
indeling van de tuin en het zaaiplan. Bij de Groene Inval is veel informatie ingewonnen en een heuse
workshop moestuinieren gevolgd. Nu zijn de kinderen aan de beurt! Tot aan de zomer gaan de
kinderen van groep 5 in kleine groepjes zelf aan de slag in de tuin om verschillende soorten groente,
kruiden en bloemen te verbouwen. Om de week zijn ze een uur druk met zaaien, onkruid wieden,
water geven en oogsten. Ze volgen zo het hele groeiproces en zijn zelf verantwoordelijk voor hun
groepstuin.

Bericht van Olivia (Kangoeroes)
“Zoals velen van jullie al weten heeft onze dochter Olivia uit groep 8 vrij plotseling
een operatie moeten ondergaan omdat er bij haar een hersentumor was
geconstateerd. De operatie is gelukkig goed verlopen, en ook de uitslagen waren
positief, dus ze zal zich de komende periode richten op herstellen en langzaamaan
ook weer in de klas terugkomen. Omdat het een flinke operatie was zullen we het
rustig aan opbouwen.
We hebben als gezin de afgelopen periode zo ontzettend veel steun gekregen van
zoveel kinderen, ouders, leerkrachten, soms zelfs opa's en oma's van kinderen, we
vonden het hartverwarmend en het heeft ons echt geholpen in deze moeilijke tijd.
We willen jullie daar enorm voor bedanken!!
Lieve groeten van Olivia (Kangoeroes), Milou (Zeehonden), Sara (Orka's)
en Chris en Dorien Hinnen”

Nieuws uit de onderbouw
In de onderbouw zijn we al een tijdje bezig met het project
over groeien en bloeien. De plantjes in de groepen groeien
goed. We combineren dit met de lente en kijken in de groep
ook naar ‘Beleef de lente’.
Sinds een paar weken beschikken we over Chromebooks
voor in de onderbouw. Dit bevalt goed en we zijn er heel blij
mee. De kinderen kunnen er al steeds beter mee uit de
voeten. Per groep hebben we er 4. De kinderen leren we
hierbij ook goed omgaan met hun eigen wachtwoord
(plaatjes). De vaste computers zijn afgeschreven en worden
niet vervangen. Voor nu laten we ze nog even staan.
De komende week zijn we bezig met het vullen van de verslagmappen. Mochten er nog een paar
thuis liggen: graag met spoed mee naar school nemen!
Namens de onderbouw, Caro

Nieuws uit de middenbouw
Zwemmen en rennen voor water
Wat hebben de kinderen hun best gedaan op 12 maart. Een aantal kinderen heeft fanatiek rondjes
gerend om het Cruijff Court. De andere kinderen hebben gezwommen. In totaal is er 833 heen en
weer gezwommen, dat is wel 41,65 km. Ontzettend knap! Samen hebben we maar liefst € 3.354,opgehaald. Bedankt allemaal!
Projecten
Iedere stamgroep heeft een eigen thema gekozen om meer over te leren. De Zeehonden gaan ‘op
reis naar Frankrijk’, de Orka’s leven tijdelijk in het regenwoud, de Pinguïns hebben een kunstproject
over Rembrandt en de Dolfijnen zijn over verschillende dieren onderzoek aan het doen.
Buitenlesdag
Dinsdag 2 april nemen wij deel aan de Nationale Buitenlesdag. De lessen spelling en rekenen zullen
buiten op een actieve manier gegeven worden. Goed voor de leerprestaties en natuurlijk ook heel
leuk!
Tuinieren
Vanaf 9 april gaan de kinderen uit groep 5 moestuinieren. Er is een planning gemaakt waarin de
kinderen om de week aan de slag gaan in de tuin onder begeleiding van ouders. Zo zullen ze het hele
proces van zaaien tot oogsten volgen en weer delen met de stamgroep.
Floralia groep 6 middenbouw/bovenbouw
Afgelopen dinsdag hebben alle zesde groepers twee plantjes mee gekregen om thuis te verzorgen en
op te kweken. Eind juni worden de plantjes op school ingeleverd, zodat ze tentoongesteld kunnen
worden op de Floralia van de Groene Inval. Een jury zoekt uit elke soort de drie mooiste planten uit.
De winnende planten krijgen een prijs.
Namens de middenbouw, Erika

Nieuws uit de bovenbouw
Project: Twee oorlogen
In de bovenbouw werken we aan het project over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Aan de
hand van hele goede door Schooltv ontwikkelde televisieseries leren we over het ontstaan, het
verloop, de gevolgen en de les eruit. Bij de Eerste Wereldoorlog hoort: ”Kleine handen in de grote
oorlog” en bij de Tweede Wereldoorlog hoort: ”Dertien in de oorlog”. Ook voor u als ouders heel
interessant om eens een aflevering te kijken, om een indruk te krijgen wat de kinderen zien. Ook
werken we met de Anne Frank krant. Ze zijn enorm geboeid en betrokken.
Vooraf hebben we met de kinderen besproken dat als de beelden of het onderwerp te heftig zijn,
kinderen ook op een andere manier kunnen deelnemen of aan een eigen onderwerp mogen werken.
Comité 4/5 mei Baarn
Elk jaar organiseert dit comité een gedichten- en een stoeptegelwedstrijd. Deze keer kregen we als
voorbereiding op het schrijven van een gedicht een superinteressante workshop aangeboden door

Gerda (van boekhandel Den Boer) en Gaby (ouder van oud-leerlingen Teddy en Bente). Het heeft de
kinderen geïnspireerd tot prachtige originele gedichten.
Ook de tekeningen voor de stoeptegelwedstrijd zijn gemaakt. Eén wordt er door het comité gekozen
en daarvan wordt weer een tegel gebakken voor bij het oorlogsmonument bij station Baarn.
Rapporten en portfolio’s
Maandag 8 april krijgen alle kinderen het rapport mee, BEHALVE de kinderen van groep 8. Zij maken
dinsdag 16 en woensdag 17 april de verplichte eind basisschooltoets. Wij willen eerst de uitslag van
deze toets afwachten en die meenemen in het eindrapport. Als er een hogere score uitkomt dan het
door ons gegeven advies, gaan we in ieder geval daarover in gesprek. De ouders van de achtstejaars
krijgen over de datum van het rapport van groep 8 te zijner tijd bericht.
Groepsdruk
De kinderen van groep 8 hebben een hele interessante, goed opgezette les gehad van een
medewerker van bureau Halt over groepsdruk. Ze hebben een soort testje gemaakt waarbij ze hun
eigen gevoeligheid daarvoor konden onderzoeken, filmpjes gezien van jongeren die door groepsdruk
het verkeerde pad op zijn gegaan en het verdriet en de schaamte achteraf zijn aan bod gekomen. Het
belangrijkste aspect was natuurlijk; hoe wapen ik mezelf daartegen.
Mooi om te zien was, dat alle kinderen heel goed weten wat het gewenste gedrag of antwoord is.
Toepassen in de praktijk is minder eenvoudig.
Het Baarnsche voetbaltoernooi
Dankzij de hulp van vele ouders kon dit jaarlijkse toernooi weer doorgaan. De kinderen verheugen
zich er altijd al weken op en maken zich er behoorlijk druk om. Het was een leuke dag, waarbij we
ook nog eens drie bekers hebben gewonnen!
Klassenavonden
De kinderen van groep 8 organiseren zoals elk jaar een klassenavond voor hun stamgroep. Het doel is
natuurlijk door een gezellige avond in een heel andere sfeer elkaar beter te leren kennen en het
groepsgevoel te versterken. De organisatie ligt geheel in handen van groep 8 en de opdracht is te
zorgen dat de kinderen van groep 6 en 7 een hele leuke avond hebben.
Verkeersexamen
Donderdag 4 april maken de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Wij doen dat
digitaal.
Dans
Tijdens vier opeenvolgende vrijdagen hebben we dansles i.p.v. gymnastiek. Deze lessen worden
gegeven door een gediplomeerde leerkracht dans.
Namens de bovenbouw, Angelique

