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Belangrijke data
Maandag 5 september stamgroepavond onderbouw 19.45 – 20.00 inloop 20.00 – 21.00 stamgroep
Dinsdag 6 september stamgroepavond middenbouw 19.45 – 20.00 inloop 20.00 – 21.00 stamgroep
Woensdag 7 september stamgroepavond bovenbouw 19.45 – 20.00 inloop 20.00 – 21.00 stamgroep
Maandag 12 september studiedag
Dinsdag 12 september studiedag
De agenda in Parro wordt zsm bijgewerkt.

Beste ouders en verzorgers,
Wat fijn om weer op school te zijn en alle vrolijke gezichten van de kinderen weer te zien.
Alle groepen zijn goed gestart, de gouden weken zijn begonnen. De gouden weken zijn de eerste
weken van het jaar. Daarin staat het proces van de groepsvorming centraal. Dit is een belangrijke tijd
om met elkaar een goed pedagogisch klimaat in de stamgroep te krijgen en een fijne sfeer in de
school te creëren.
Ik wens jullie allen een heel goed, betrokken schooljaar toe! Wij gaan er alles aan doen om er een
mooi, leerzaam schooljaar van te maken.
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Schooltijden
De eerste week is het weer even wennen om allemaal op tijd naar school te komen.
Het valt ons op dat veel kinderen net te laat in de groep aanwezig zijn, zodat de les echt om 8.30 kan
beginnen. Om 8.20 gaan de schooldeuren open en om 8.30 starten wij de lessen. Wij hebben u hard
nodig bij het op tijd beginnen met ons onderwijs!!!

Stamgroepavond
Bij de inloop van de stamgroepavond en daarna zal de oudervereniging en de feestcommissie ook
aanwezig zijn op het leerplein. U kunt dan eventuele vragen aan hen stellen.

Kamp
Gisteren zijn de bovenbouw kinderen naar kamp vertrokken. Wij krijgen hele enthousiaste, vrolijke,
blije berichten terug vanuit het kamp. De sfeer is goed en de kinderen en de begeleiders genieten
enorm.

Privacy wetgeving
Denkt u eraan dat de voorkeuren van het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal van uw
kind, zowel in- als extern, opnieuw gedaan moeten worden!
Of het eventueel corrigeren van de al eerder aangegeven voorkeuren. Dit kunt u doen via ons
ouderportaal Parro, privacy-voorkeuren ouders.
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Jaarplandoelen 2022-2023
Per jaar werken wij in ons onderwijs aan jaarplandoelen. Deze doelen geven aan op welke
onderwijsontwikkelingen wij ons richten het komende schooljaar. Dit zijn de jaarplandoelen voor het
komende schooljaar. Tijdens de ouderavond in november zal ik hier ook op terugkomen.
1. Alle stamgroepleiders hebben zo goed mogelijk zicht op de ontwikkeling van de kinderen uit
hun stamgroep en kunnen hun handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de
kinderen.
2. De leerlingen krijgen een afgestemd en gedifferentieerd onderwijsaanbod op het gebied van
rekenen. De reken didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn vergroot.
3. De stamgroepsleiders kunnen de verschillende lesfases en technieken van het EDI-model
omschrijven en toepassen in hun lessen.
4. In alle groepen en binnen de school is er een veilig pedagogisch klimaat. Wij hanteren een
doorgaande lijn binnen het pedagogisch handelen.
5. Een doorgaande lijn voor een verrijkingsaanbod voor de groepen 1 tm 8 is gecreëerd. Hierin
staat compacten, verrijken en verdiepen centraal.
6. Leerlingen kunnen in een ondersteunende, ordelijke, kerndoel dekkende en rijke omgeving
werken, die voorwaardelijk is voor goed functioneren en leren. De efficiënte leertijd wordt
optimaal gebruikt in deze omgeving.
7. Het Jenaplanonderwijs heeft een concrete, duidelijke Montini inkleuring gekregen. Binnen
deze inkleuring is een doelgericht en samenhangend aanbod voor burgerschapsonderwijs
opgenomen.

Collega’s in opleiding
Komende weken starten vier studenten met hun stage op de Montinischool. Fijn dat zij het team
komen versterken! Hieronder stellen zij zich voor.

Hoi! Mijn naam is Emilie Kuiper en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit
Apeldoorn, maar ik ben net verhuisd naar een leuke studentenkamer in
Utrecht.
Ik zit nu in mijn derde jaar van de academische lerarenopleiding primair
onderwijs in Utrecht. Dit is een combinatiestudie van
onderwijswetenschappen en de pabo. Voor de pabo loop ik het
komende studiejaar elke woensdag en donderdag stage bij de Orka’s.
Met mijn studie ben ik dus redelijk druk, maar ik probeer daarnaast ook
tijd vrij te maken om te sporten, volleyballen, met vrienden af te
spreken en met creatieve hobby’s bezig te zijn.
Ik heb veel zin om in de middenbouw aan de slag te gaan, om de kinderen iets te leren en natuurlijk
zelf ook veel te leren van de kinderen en collega’s!
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Mijn naam is Gerben van Pel. Ik ben 28 jaar oud en woon in Hoevelaken.
Na jaren als onderwijsassistent gewerkt te hebben, ga ik nu beginnen aan
de PABO FLEX aan de Hogeschool van Utrecht. Dit jaar ga ik stagelopen bij
de Poema’s. Dat lijkt me erg leuk. Ik zie uit naar de samenwerking met
collega’s, het werken met de kinderen en ik hoop veel te leren.

Hoi! Mijn naam is Patrick Meskes, 19 jaar (bijna 20) en ik woon in Amersfoort.
Aankomend schooljaar ga ik starten met de opleiding onderwijsassistent in
Amersfoort. Dit schooljaar mag ik het hele schooljaar stagelopen bij de Zeehonden. In
mijn vrije tijd ben ik veel bezig met sport. Ik doe zelf al 12 jaar aan atletiek waar ik mij
al 7 jaar specialiseer in sprinten. Ook ben ik trainer bij de groep aangepast sporten,
waar ik atletiek training geef aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking.
Ook houd ik ervan om lekker met vrienden sport te kijken, zoals voetbal, formule 1 &
schaatsen.
Ik kijk er erg naar uit om dit jaar voor de klas te staan en ik hoop veel te leren!
Tot snel!
Hoi! Ik ben Noor en ik ben 18 jaar oud. Ik woon op dit moment in Amersfoort bij mijn ouders thuis. Ik
ga het derde jaar in van de Pabo op Hogeschool Utrecht. In dit jaar mag ik stagelopen bij de Panda's.
Ik ben hier heel erg benieuwd naar en verwacht ook veel te leren! Ik kijk er
ook erg naar uit om kennis te maken met de leerlingen.

Naast mijn studie besteed ik mijn tijd graag met vrienden of sport ik. Ik zit op
paardrijden en ga af en toe naar de sportschool. Ik vind het gezellig om naar
een terras toe te gaan en ik houd van spelletjes. Verder vind ik het ook leuk
om af en toe op vakantie te gaan.
Groetjes, Noor de Jong
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Bibliotheekouders gezocht

In het voorjaar zijn we samen met de Gaspard en Bibliotheek Eemland in onze centrale hal een
Bibliotheek op School gestart. De prachtige nieuwe collectie en de gezellige leesomgeving zijn echt
een aanwinst voor onze school. Dankzij een aantal enthousiaste ouders en met de hulp van Alice en
Hille lukt het ons tot nog toe de bibliotheek elke dag te bemannen. Voor het komende schooljaar zijn
we op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen. De bibliotheek is geopend op ochtenden en
middagen. ’s Morgens van 8.50 tot 10.15 en ’s middags van 13.30 tot 14.00, met uitzondering van de
maandagochtend en de vrijdagmiddag. De taken bestaan uit het helpen van kinderen bij het kiezen
van een boek, het uitlenen en innemen van boeken en het terugzetten van de boeken in de kasten.
Kun je iedere week, dan is dat geweldig, maar kun je één keer per maand dan is dat ook heel mooi.
Kun je ’s morgens niet een heel uur, maar wel een halfuur, ook fijn. We maken steeds voor een
periode een rooster waarop je jezelf kunt inschrijven en hopen er zo samen voor te zorgen dat onze
kinderen elke dag mooie boeken kunnen lenen.
Wil je helpen of wil je graag nog wat meer informatie, neem dan even contact op met Helle de
Graaff, h.degraaff@montinischool.nl.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Milou van Wensen
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