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Voorwoord
De afgelopen weken zijn weer voorbij gevlogen! Weken waarin de kinderen gelukkig weer allemaal
naar school konden en daar elkaar weer konden zien. Dagen waarin hard werd gewerkt aan de
groepsvorming, de lesstof en de projecten. Een mooi voorbeeld is het project van de Middenbouw
over de dierentuin, met als klap op de vuurpijl de sponsorloop die door burgermeester Mark Röell
werd ‘afgeschoten’. Hij stempelde mee en heeft ook nog een rondje meegerend. Een groot succes!
De weken na de meivakantie zullen intern in het teken staan van de formatie van komend schooljaar.
Welke stamgroepleider gaat welke groep doen en in welke groep komen de kinderen volgend jaar?
Een belangrijk proces dat wij met alle stamgroepleiders weer zeer zorgvuldig gaan doorlopen. Zodra
er nieuws is, dan hoort u dat uiteraard!
Aan het eind van dit schooljaar gaat Angelique van Aken met pensioen, waardoor er sowieso een
nieuwe collega voor de Bovenbouw gezocht gaat worden. Mocht de vacaturetekst bekend zijn, dan
zal deze ook via Parro worden gedeeld, met aan u de vraag om het in uw (social media) netwerk te
delen.
Ook zal de periode na de meivakantie voor ons gaan betekenen dat wij steeds meer kunnen gaan
kijken naar wat er wél kan binnen de huidige maatregelen. Wij hopen heel erg dat het nu geplande
eindfeest met het afscheid van Charles door kan gaan op 6 juli. Die voorbereidingen zijn al in volle
gang en zodra daar nieuws over is, zult u dit ook lezen via Parro.
Voor nu wens ik alle kinderen en u als ouder(s)/ verzorger(s) een mooie en fijne meivakantie! Doe
voorzichtig en blijf gezond!!
Freek Steur

Belangrijke data

Zie ook de kalender in de Parro app

24 april t/m 9 mei

Meivakantie

13 t/m 16 mei

Hemelvaartweekend

Woensdag 19 mei

MR vergadering

Donderdag 20 mei

VVN Verkeersexamen Praktijk groep 7

Maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag

Dinsdag 25 mei

Studiedag Montiniteam; kinderen gehele dag vrij
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Even voorstellen: Meester Rik (WNT)
Sinds begin dit jaar werk ik op maandag op de Montinischool als vakleerkracht wetenschap, natuur
en technologie (WNT). Ik kende de Montinischool al wat langer, want via mijn bedrijf EduScience heb
ik eerder al geholpen bij het opzetten en ontwikkelen van WNT op school.
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart. Leerlingen werken in tweetallen met opdrachten waarmee
ze kennismaken met allerlei onderwerpen en vaardigheden opdoen. Deze lessen met
opdrachtbakken worden afgewisseld met lessen Onderzoeken & Ontwerpen. Op de nieuwe WNT
website van de Montinischool krijg je een aardig beeld van wat we allemaal gaan doen:
https://sites.google.com/view/kopie-van-montiniontwerpenonde/home (ook te vinden via de
schoolwebsite onder tabblad ‘Werk’).
Ik ben op dit moment werkzaam op vijf scholen, o.a. in Amsterdam, Soest en Utrecht. Die variatie
vind ik erg leuk. Afgelopen jaar verhuisde ik van Baarn naar Soest en samen met Eva heb ik drie
kinderen, Merijn (7), Sophie (10) en Anna (13). Ik hou verder van wielrennen, tuinieren, Texel en de
zee! Ik zie er naar uit om na de vakantie weer verder te gaan met de lessen op de Montinischool.
Ik ben bereikbaar via r.kuiper@montinischool.nl
Fijne vakantie!
Meester Rik
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Cultureel aanbod in Baarn en omstreken

voorjaar 2021

Start Musicallkids
Altijd al willen zingen, dansen en toneelspelen als een echte ster op het podium? Geef je dan NU op
bij Musicallkids!
Ik, Juliette Berkhout, geef een blok van 10 musicallessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar op
zaterdagmiddag. Op je eigen vertrouwde school in kleine groepjes van maximaal 15 leerlingen.
Wees er snel bij, dan kunnen we van start als er genoeg aanmeldingen zijn!
Tot snel!
Check ook: www.musicallkids.nl
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Mijn naam is Erika Auxt en ik ben de eigenaar van een
internationale zwemschool: Aquakidzz. Wij geven nu al jaren les
in het Sloterparkbad in Amsterdam en sinds kort hebben wij een
nieuwe zwemlocatie in Baarn. Het leek ons een goed idee om de
scholen en bso's in de omgeving van Baarn te benaderen om de
kinderen te bereiken die nu graag willen zwemmen maar op een
lange wachtlijst bij andere zwemscholen staan. Bij ons is er op dit
moment geen wachtlijst!
De lessen in Baarn worden gegeven bij Amerpoort op maandagen
en eventueel later op donderdagen tussen 16.00 en 20.00 uur, in
een heerlijk kleinschalig privébad met water van maar liefst 32ºC. Een heerlijke watertemperatuur
waarin makkelijk meerdere (intensieve – turbo) lessen achter elkaar kunnen worden gevolgd.
Natuurlijk zijn reguliere zwemlessen, privé- en peuter survivallessen ook mogelijk. Bij voldoende
aanmeldingen kunnen wij al vanaf mei beginnen.
Meer informatie over Aquakidzz kunt u vinden op onze website www.aquakidzz.com. Wij zijn op dit
moment druk bezig de nieuwe locatie aan de website te koppelen, maar ik kan u ook voorzien van
meer informatie zoals lestijden en tarieven.

Met vriendelijke groeten,
Erika Auxt
Zwemschool Aquakidzz
+31 (0) 614318782
www.aquakidzz.com
https://www.nrz-nl.nl/
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