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Belangrijke data
Maandag 4 juli eindtoneel groep 8
Woensdag 6 juli afscheid Marlies
Vrijdag 8 juli laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uit

Eindfeest
Wat een enthousiaste verhalen heb ik gehoord over het eindfeest! Zowel van kinderen, ouders als
leerkrachten. Helaas kon ik zelf niet gaan kijken, omdat ik mijn ribben gebroken heb en niet goed kan
bewegen. Ik heb begrepen dat ik echt iets gemist heb. Heel veel dank voor alle ouders die zich zo
enorm ingezet hebben om er zo’n mooi eindfeest van te maken.
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Vragen en antwoorden
In de bijlage vindt u een schrijven n.a.v. de ouderavond. Naast de vragen die binnengekomen zijn via
de flappen hebben wij ook verschillende gesprekken gevoerd met ouders.

Gedragscode
Het Sticht heeft een nieuwe gedragscode opgesteld. Deze gedragscode kunt u vinden op onze
website.
Wat is het doel van de gedragscode?
Met deze gedragscode willen we voorwaarden scheppen om een veilig leef- en leerklimaat te
realiseren voor alle betrokkenen bij Het Sticht. Het is bedoeld om gewenst gedrag duidelijk te maken
en ongewenst gedrag te voorkomen. Om dit doel te bereiken dient:
•
de gedragscode bij medewerkers en overige betrokkenen bekend te zijn;
•
te worden gehouden op naleving van de gedragscode, primair een taak van het
management, maar ook een verantwoordelijkheid van eenieder.
Niet elke situatie tussen medewerkers van Het Sticht enerzijds en leerlingen en/of ouders anderzijds
is vooraf goed in te schatten op spanningen of escalatie. In het algemeen geldt: indien een
medewerker van Het Sticht zich op voorhand ongemakkelijk voelt bij een gesprek, gaat hij/zij dat
gesprek nooit alleen aan. Hij/zij meldt dit in elk geval bij de directeur, waarna samen wordt
besproken hoe het gesprek aangegaan wordt.

Voorstellen
Ik ben Lonneke. Ik zal komend schooljaar komen te werken op de
Montinischool bij de kangoeroes. Wellicht heeft u of uw kind mij al wel
zien rondlopen. Ik ben namelijk de afgelopen weken al enkele keren
langs geweest om ergens in te vallen. Het lijkt me fijn om alvast wat
over mezelf te vertellen, zodat jullie alvast een beetje een beeld
kunnen vormen. Ik ben 23 jaar oud en ben vorig jaar afgestuurd aan de
pabo in Leiden. Dit jaar ben ik verhuisd naar Soest en heb ik wat
invalwerk gedaan om de omgeving te leren kennen.
Na dat gedaan te hebben, ben ik toch opzoek naar wat vastigheid,
vandaar dat ik gesolliciteerd heb bij de Montini. Behalve dat ik leerkracht ben, heb ik
uiteraard ook hobby's. De meeste van mijn hobby's hebben iets met creativiteit te maken. Ik
ben gek op bakken, schilderen, zowel olie- of waterverf. Ik vind het leuk om oude beelden op
papier over te schilderen en tekenen. Verder vind ik het ook heerlijk om weg te dromen bij
een goed verhaal uit een boek (zolang het Engelstalig is).
Mijn hart ligt bij het vernieuwingsonderwijs en ik heb dan ook echt bewust gekozen om te
solliciteren op een jenaplanschool. Ik ben enorm blij dat ik bij de Montini mag komen
werken en heb er heel veel zin in. Ik kan niet wachten op het nieuwe schooljaar.
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Afgelopen schooljaar heeft u in het Ouderportaal Parro kunnen aangeven of u wel of geen
toestemming verleent voor het plaatsen van beeldmateriaal.
Mocht u wijzigingen willen aanbrengen dan kunt u dit uiteraard zelf doen. Graag vragen wij ook voor
komend schooljaar aan u of terughoudend wilt zijn in het maken van foto’s van andere kinderen op
school en het delen daarvan op social media.

Afscheid Marlies 6 juli
Aanstaande woensdag van 4 tot half 6 neemt Marlies graag afscheid met jullie in de Pekingtuin. Wij
hopen dat jullie even de tijd kunnen vinden om langs te kunnen komen. Wij stellen dat zeer op prijs.
Zouden jullie je aanwezigheid in de agenda/kalender van Parro bekend willen maken.

Schoolmoestuintjes
Goudsbloemen, citroenmelisse, aardbeien en bietjes: de kinderen uit groep 5 hebben afgelopen jaar
veel geplukt, geproefd en geteeld.
Eens in de twee weken komt jaarlijks een vast groepje van 4 tot 5 kinderen naar de
schoolmoestuintjes aan de zuidkant van de school. Daar gaan ze met één van onze
moestuinvrijwilligers aan de slag om de groeicyclus van eetbare planten te ontdekken. Ze zaaien,
wieden, begieten, snoeien, bemesten en plukken verschillende groente, fruit en bloemen. Dit jaar
waren dat onder meer aardappelen, uien, dahlia’s, zonnebloemen, snijbonen, bietjes en wortelen.
Aan het eind van de cyclus winnen ze zelf zaden voor volgend jaar.
Voor veel kinderen is dit het favoriete uurtje van de dag. Lekker naar buiten, vingers in de aarde,
regenwormen zoeken, met water spelen en veel ruiken en proeven. Ons doel: dat de kinderen al hun
zintuigen gebruiken en nieuwsgierig om zich heen kijken. Dit jaar was er een kind dat aanvankelijk
zand vies vond en insecten eng, en aan het eind van het jaar gelukzalig tot haar ellebogen in de aarde
zat en aandachtig een miertje bekeek. Daar doen we het voor!
Voor komend jaar zijn we op zoek naar ouders die zich willen mee-verwonderen. Ervaring met
tuinieren is geen vereiste, nieuwsgierig zijn is genoeg! Eens in de twee weken ga je een uurtje met de
kinderen naar buiten tussen 12.45 en 13.45 uur, meestal op een dinsdag of woensdag. We
begeleiden je en koppelen je aan een ervaren moestuinouder. We tuinieren in het voorjaar, de
zomer en het najaar, van maart tot en met oktober.
Lijkt dit je leuk en wil je meer informatie? Mail naar montinimoestuin@gmail.com of neem contact
op met meester Mathijs.
Groeten van Sandra, Renske, Mette en Aafje
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Vanuit de schoolbibliotheek
Gratis bibliotheekabonnement voor kinderen
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de
Bibliotheek Eemland? Met een jeugdabonnement mag je onbeperkt
materialen lenen, dus ook e-books en luisterboeken voor de jeugd.

Link: https://www.bibliotheekeemland.nl/lidmaatschap/Abonnementen.html

Voorkom de AVI-dip
Heb je weleens gehoord van de leesdip/zomerdip/AVI-dip? Dat zijn verschillende namen voor het
verschijnsel dat kinderen in de zomervakantie vaak één of twee niveaus achteruitgaan met lezen en
dat hun woordenschat is afgenomen. De Bibliotheek Eemland geeft 6 tips om deze leesdip te
voorkomen.
Link: https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/zo-voorkom-je-de-avi-dip.html

Neem de Online Bibliotheek mee op vakantie
Ben je lid van de Bibliotheek Eemland? Dan mag je
gratis e-books lenen en luisterboeken downloaden.
Dat doe je op de Online Bibliotheek. Geen volle
koffer met boeken, maar wél leesvoer voor tijdens
de lange autorit of bij het zwembad. Ideaal!
E-books 0-6 jaar:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar.html
E-books 6-12 jaar:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html

Zomerpret in de Bibliotheek
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Geen idee wat te doen tijdens de zomervakantie? In alle
vestigingen van de Bibliotheek Eemland kan je leuke
voorleesfeestjes bezoeken. Iedere twee weken staat een ander
thema centraal en is er weer een nieuwe speurtocht!
Link: www.bibliotheekeemland.nl/zomerpret.html

Eerste hulp bij voorlezen
Hoe lees je voor aan baby's en jonge kinderen? En wat lees je voor? De Bibliotheek Eemland heeft
tips online gezet over voorlezen aan kinderen tot 5 jaar.
Link: https://www.bibliotheekeemland.nl/jeugd/0-6/Voorleestips-babys.html

Boekentips van de Bibliotheek Eemland
•

De toch niet zo’n eenzame tocht van Torre, vanaf 9 jaar: “Een prachtig mooi vormgegeven,
modern sprookje met heerlijke fantasiefiguren”
Link: https://webcat.hostedwise.nl/wiseapps/catalog/3332/detail/wise/1525511?offset=2&qs=Torre&search_in=iets&src=1&state=s
earch

•

Jij mag alles zijn, vanaf 10 jaar: “Het is een vrij heftig verhaal over een meisje dat probeert de
zorgen en problemen van volwassenen op te lossen. Je kunt dit als lezer heel goed voelen.”
Link: https://webcat.hostedwise.nl/wiseapps/catalog/3332/detail/wise/1575788?offset=0&qs=Jij%20mag%20alles%20zijn&search_i
n=iets&state=search

•

Geknipt voor jou, beginnende lezers: “In deze boekjes kies je zelf het verloop van het verhaal.
Na een aantal pagina’s zijn de bladzijden letterlijk doormidden geknipt en kun je zelf
beslissen hoe het verhaal verder gaat.”
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https://webcat.hostedwise.nl/wiseapps/catalog/3332/detail/wise/1535435?offset=0&qs=Geknipt%20voor%20jou&search_in=i
ets&state=search

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Milou van Wensen

Zomersportweek
De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn alweer druk bezig met de organisatie van
een mooie, actieve laatste zomervakantieweek. Samen met een groot aantal Baarnse
sportverenigingen verzorgen zij een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar.
EN…..DE INSCHRIJVING LOOPT AL STORM !
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2022 zal er elke ochtend tussen 9.30 – 12.15 uur een
wisselend sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De
Geerenweg.
Voor € 5,- per ochtend doe je in een vaste leeftijdsgroep mee aan drie verschillende sporten. Bij elk
onderdeel krijg je training van de vaste trainers van de Baarnse verenigingen! Zo kun je dus heel
eenvoudig met verschillende sporten kennismaken en kijken wat goed bij je past of gewoon eens een
keer zoveel mogelijk verschillende sporten vrijblijvend uitproberen!
De sporten die zullen langskomen tijdens deze Zomersportweek zijn voetbal, handbal, judo,
atletiek, dansen, cricket, rugby, boksen, schermen, zelfverdediging en tafeltennis.
Na de eerste twee sportrondes is er altijd een pauze waarin je wat te drinken, fruit en een koek krijgt
(verzorgd door de gemeente/B.Slim). Ook is er dan gelegenheid om onder gezellig samen te
dammen. Om 12.15 uur is de sportochtend ten einde.
Het complete programma (van dag tot dag) staat al op de welbekende website
www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn waar je je nu direct kunt inschrijven. Kijk onder de kop
“Zomersportweek 2022”. Het inschrijfgeld van € 5,- per ochtend wordt direct via IDEAL geregeld.
Natuurlijk ben je alle ochtenden van harte welkom, maar je kunt je ook voor 1 specifieke dag
aanmelden! De keuze is aan jou….. 😊
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kun je altijd bij mij terecht via
i.dejong@baarn.nl
Samen met de deelnemende Baarnse sportverenigingen hopen we jullie weer een afwisselende,
actieve sportweek te bezorgen. Wij kijken er al naar uit!
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