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Klaar voor de start!
Het Montiniteam staat weer klaar om de kinderen een
prachtig schooljaar te geven. Deze week zijn alle
groepsleiders aan de slag geweest om de lokalen in orde te
maken en de werkvoorbereidingen voor een goede start uit
te voeren.
Wietske is terug van haar zwangerschapsverlof en Marieke
heeft per 3 september haar zwangerschapsverlof.
Maandagochtend staat vanaf 8.30 uur op het schoolplein
koffie en thee voor de ouders van de scholen in
Noorderbreedte. De Montinischool heeft vanaf 8.50 de week/jaaropening in de hal. Ouders zijn dan
ook van harte welkom.

Droevig bericht
Tijdens de zomervakantie kregen we het trieste bericht van het overlijden van Roelant, de man van
Maud. Dit heeft ons allemaal diep getroffen. Voor Maud is het definitieve afscheid van Roelant een
niet te bevatten werkelijkheid en het gemis is immens groot.
Wij hopen dat we Maud op termijn weer als collega in ons team kunnen verwelkomen. Het bieden
van een fijne werkomgeving is het minste wat we haar kunnen bieden. Het zal haar verdriet om het
verlies van Roeland niet wegnemen, maar hopelijk wel iets verzachten. Wij wensen Maud en haar
twee zonen Simo en Bastiaan heel veel sterkte.

Personele bezetting
Voor de zomervakantie heb ik de nieuwe collega’s al bekend gemaakt. In de onderbouwgroep
Konijnen is Marijke van Dijk de nieuwe groepsleider. Zij gaat deze groep samen met Karin doen. In de
bovenbouw hebben we twee nieuwe collega’s t.w. Marlies Aldewereld en Heleen van Schoonhoven.
Marlies Aldewereld staat twee dagen bij de Kangoeroes en twee dagen bij de Poema’s. Heleen
werkt op dinsdag, woensdag en donderdag in de groep IJsberen.
Silvia en Deborah blijven voorlopig ingezet als vervangers voor Maud.
De vervanging van Marieke wordt deels gedaan door Monique Helmich en voor twee dagen door een
andere invalkracht. Tot op heden is het ons niet gelukt om via de invalpool een vaste vervanger te

vinden. Het lerarentekort wordt ook bij ons voelbaar en merkbaar! We hebben hiervoor een
tijdelijke oplossing gevonden. Annemarie vd Molen (gepensioneerde Montinicollega) wil vanaf 12
september de groep Pinguïns op donderdag draaien. Monique Kips is bereid om vrijdag de groep
Pinguïns tot 13.00 uur te doen. Vanaf 12.30 tot 14.00 uur is Fay in de groep en sluit zij de week af
samen met de kinderen. Op donderdag 5 september komt Yvonne Harberink bij de Pinguïns. Wij
blijven op zoek naar een structurelere oplossing voor de donderdag en vrijdag. We zijn in ieder geval
tevreden met deze tijdelijke noodoplossing. Met dank aan Annemarie, Monique K, Yvonne H en Fay
voor hun bereidheid om dit zo op te lossen.
Wij gaan ook nog op zoek naar een tweede onderwijsassistent voor twee dagen per week. Deze
nieuwe onderwijsassistent wordt dan ingezet tbv de verlaging van de werkdruk in diverse groepen.
Hebben jullie als ouder iemand in je netwerk, die deze functie ambieert, laat het deze persoon en
ons weten.
In onderstaand schema de personele bezetting waarmee we van start gaan.
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De Parro app
Via de Parro-app vragen wij jaarlijks uw toestemming te geven voor het gebruik
en publicatie van fotomateriaal van uw kinderen. 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 het automatisch in ons ParnasSys-systeem
opgenomen.
Wij vragen u deze instelling te controleren en uw toestemming waar nodig bij te stellen.

Op de fiets naar school
De fietsenstalling bij Noorderbreedte is te klein voor het totale 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,
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.

Nieuwe school- en bouwgidsen
Deze week worden er foto’s gemaakt om in de nieuwe bouwgidsen te plaatsen. De bouwgidsen
komen vanaf half 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!

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender* op www.montinischool.nl )
Do 5 en vrij 6 sept

Kamp bovenbouw (bovenbouwouders en – kinderen worden
hierover apart geïnformeerd)

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

