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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 team, kinderen gehele dag vrij
Dinsdag 13 september : studiedag team, kinderen gehele dag vrij
Vrijdag 23 september

: schoolfotograaf

Groepsbezetting
Vanaf 1 oktober komen er twee veranderingen in de groepsbezetting bij ons op school. Zoals al eerder
aangegeven zijn Maud (twee dagen voor de Kangoeroes) en Mathijs (vijf dagen voor de Giraffen)
tijdelijk. Per 1 oktober zal José Sallé de nieuwe bovenbouwleerkracht worden bij de Poema’s. Maud gaat
in de maand oktober de vervanging doen voor Karin bij de Konijnen. José Sallé zal zich in deze
nieuwsbrief voorstellen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
U kunt via Parro toestemming verlenen voor het plaatsen van beeldmateriaal. Mocht u wijzigingen
willen aanbrengen dan kunt u dit zelf doen.
U mag niet ongevraagd foto’s van andere kinderen delen. Zolang de ouders van de ‘andere kinderen’
geen toestemming hebben gegeven aan degene die de foto wil delen, mogen de betreffende foto’s niet
op enigerlei wijze gedeeld worden. Dit betreft overigens niet alleen op social media, maar ook op elke
andere wijze, dan wel naar andere personen.
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Bericht van de MR
Wie wij zijn?
Voor nieuwe ouders en ouders die ons (nog) niet
kennen: wij zijn de Medezeggenschapsraad (MR)
en praten mee over het beleid op school. Wij
adviseren en hebben over sommige zaken
stemrecht. In de MR zitten 3 ouders en 3
leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit
voorzitter Timo Rozendal, hij heeft twee dochters
Lizaan (Pinguïns) en Marin (Kangoeroes). Bobby
van Essen heeft twee zonen Teun (Zeehonden) en
Moos (Dolfijnen) en dochter Wies. Marieke van Dijl heeft een dochter Floor (Zeehonden) en zoon Daan
(Konijnen). Het personeel wordt vertegenwoordigd door Heleen, Saskia en Karin. Op dit moment
vervangt Helle de taken van Karin wegens ziekte.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt. Dus heb je input, zorgen of vragen? Spreek ons aan
of stuur ons een email. Mede door jouw input blijven wij geïnformeerd. Mail: mr@montinischool.nl

Koffie met de MR
Tijdens de ouderavond van juni is het idee geopperd om een soort inloopuur te organiseren waarin
ouders hun stem kunnen laten horen en praten met de MR. Een heel goed idee. Daarom organiseren wij
op woensdag 28 september van 8.30 tot 9.30 uur Koffie met de MR. De oudergeleding van de MR is dan
aanwezig om met je te praten en signalen op te vangen van wat er speelt. Ook horen we graag of er
onderwerpen zijn waar je meer van zou willen weten. Let op, we bespreken geen individuele zaken van
een leerling, deze kun je bespreken met de leerkracht.

Afgelopen tijd & aankomende periode
Ook wij zijn het schooljaar gestart en de eerste vergaderingen zijn al achter de rug. Voor dit schooljaar
hebben wij maandelijks een extra overleg met Milou ingepland om te praten over de voortgang van het
verbeterplan. Tijdens dit overleg kijken we terug naar de afgelopen maand en vooruit wat er op stapel
staat. De MR is onder de indruk van de gedrevenheid van het team, de stappen die al gezet zijn en de
acties die op de planning staan. Ons voornemen is om regelmatig een update te plaatsen in het
Montininieuws en je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen school.

Wij hopen dat jij je goed geïnformeerd voelt. Nogmaals geef/stuur ons gerust feedback of als er zaken
zijn waar je meer van wilt weten. De MR is er voor jou als ouder!
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Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is José Sallé. Ik ben 39 jaar
en woon met man en 2 dochters (5 & 8 jaar) in Soest. Per 1 oktober kom ik
op maandag en dinsdag het team van de Montinischool versterken als
leerkracht van de Poema´s. Daar heb ik enorm veel zin in!
Ik neem een flink aantal jaren onderwijservaring mee, zo heb ik eerder
gewerkt op een jenaplanschool en tot op heden ben ik altijd werkzaam
geweest als juf in bovenbouwgroepen. De afgelopen jaren heb ik als
tekendocent voor de groepen 5 t/m 8 de tekenlessen verzorgd en daarnaast gaf ik les aan groep 8.
Na 12 jaar met plezier in het Gooi te hebben gewerkt, ga ik graag een nieuwe uitdaging aan. Ik hoop met
mijn positieve en doelgerichte instelling en een dosis creativiteit en flexibiliteit, een constructieve
bijdrage te kunnen leveren aan het team en natuurlijk ook aan de ontwikkeling van de kinderen.
Ik kijk er naar uit om jullie binnenkort te ontmoeten!
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