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Voorwoord
Wat een bijzondere en enerverende tijd maken wij hier op school mee. Fijn dat wij de kinderen weer
op school mogen zien na een periode van wekenlange sluiting.
Wat de komende weken ons gaat brengen; dat houden wij nauwlettend in de gaten. Uiteraard laten
wij het u via Parro weten als er zaken veranderen.
Mijn eerste weken als directeur van de Montini zijn dan ook niet ‘saai’ te noemen. Ik kijk terug op
een mooie, prettige en energie gevende eerste weken. Het ontvangst, de contacten met de kinderen,
collega’s en al enkele ouders waren erg positief.
In deze nieuwsbrief stelt ook weer een aantal collega’s in opleiding zich kort aan u voor.
Aankomende week even een week vrij voor ons als team en ook voor de kinderen. Hopelijk komt
iedereen even tot rust en is er ruimte voor andere zaken dan ‘school’. Ik wens u een fijne week toe.
Blijf gezond!

Freek Steur

Belangrijke data

Zie ook de kalender in de Parro app

Vrijdag 19 februari

Studiedag Montiniteam; kinderen gehele dag vrij

20 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 8 maart

MR vergadering

Zaterdag 13 maart

Geannuleerd: Tuindag

Woensdag 17 maart

Studiemiddag Stichtscholen; kinderen vanaf 12.00 uur vrij
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Even voorstellen: collega’s in opleiding
Voor onze collega’s in opleiding is per 1 februari het tweede semester gestart. Dat betekent voor de
studenten van het ROC een uitbreiding van stagedagen en voor een aantal PABO studenten een
wisseling van stamgroep. Alle studenten hebben zich de afgelopen periode ingezet bij het draaiende
houden van de noodopvang, nogmaals dank aan jullie!
Nieuw bij ons starten Karin en Domenica, welkom op de Montini!

Groep

Student

Stagedag

Lieveheersbeestjes Stefanie

Dinsdag

Giraffen

Kim

Woensdag, donderdag en vrijdag

Konijnen

Roos

Donderdag en vrijdag

Orka’s

Esther

Maandag en dinsdag (eerste 2 uur op di gym bij Charro)

Zeehonden

Ilse

Donderdag

Pinguïns

Tessa

Donderdag en vrijdag

Kangoeroes

Karin

Maandag

Poema’s

Nikkie

Donderdag

Gym

Domenica

Donderdag

Karin Logman
Hallo allemaal, mijn naam is Karin en ik ben 58 jaar, getrouwd
met Martin en we hebben twee volwassen kinderen. Vorig jaar
heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben gestart met de PABO
opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Vanaf 8 februari loop ik op
maandag stage bij de Kangoeroes. Dit wordt mijn 3e stage. Ik kijk
er erg naar uit en hoop jullie snel te ontmoeten.

Domenica Udo
Hoi! Mijn naam is Domenica en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in
Soest met mijn moeder en in Almere met mijn vader. Ik zit op het
ROC Hilversum in mijn eerste leerjaar en doe de studie Sport- en
Bewegingscoördinator. Als bijbaantje werk ik als vakkenvuller in
een supermarkt. Ik vind het leuk om met vriendinnen af te
spreken en te sporten. Ik ga een paar groepen gymles geven en ik
heb zin om te starten. Ik hoop er veel van te leren.
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Hard gewerkt aan rijke leeromgeving onderbouw
In de afgelopen weken is er veel werk verzet in de onderbouw. Terwijl de kinderen thuis waren is er
op school niet stilgezeten. Tussen de online lessen door is de onderbouw flink op z’n kop gezet. Na
de mooie winkelhoek en de upgrade van de speelhuizen in de vorige thuiswerkperiode is er nu een
heuse theaterhoek gerealiseerd met podium, muziek, lichten en binnenkort ook prachtige gordijnen.
De eerste schuifdeur tussen de lokalen van het cluster in geplaatst. We hopen op een spoedig
vervolg zodat ook de tweede deur een feit is. Hieronder een aantal foto’s van de verschillende
hoeken in de onderbouw:

winkelhoek

timmerhoek
nieuwe werkplekken
theaterhoek

onder het zoldertje

ontwerphoek

ontdekhoek

leeshoek
op het zoldertje

schuifdeur tussen de lokalen

lichtatelier
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Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan
theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als
gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en
jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is op de Montinischool
Evelien Stam (schooladministratie, kantoor naast de hoofdingang).
2. Evelien doet in overleg met jou een aanvraag.
3. Zij hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten.
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar
je kind op les wil.
5. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je
ontvangt zelf geen geld.
6. Hier kan je het formulier vinden en ingevuld inleveren bij Evelien:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/10/Ouderkaart2019.pdf
Let op: Er moet elk jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox?
Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl

4

