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 Montininieuws nr. 07. 7 oktober 2022 
 

Belangrijke data 
 

Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) inloop vanaf 19.30 uur 

Donderdag 24 november Ouderavond over de schoolontwikkelingen, meer info volgt 

 

 

Vakleerkracht gym 
Velen van jullie zullen het via Parro gelezen hebben, want het stond niet in het Montininieuws van 

vorige week. De kinderen en de stamgroepleiders hebben vorige week vrijdag afscheid genomen van 

Charro. Charro heeft een baan dichtbij huis gevonden. Wij zijn blij voor hem en wensen hem veel 

werkplezier in zijn nieuwe baan.  

Samen met de Gaspard hebben wij een samenwerking voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

met het Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS). Zij hebben voor ons een nieuwe vakleerkracht 

gevonden. Zij heet Olympiade en is gisteren bij ons gestart. Olympiade komt uit Griekenland en heeft 

daar de opleiding voor leerkracht bewegingsonderwijs en bewegingswetenschappen gedaan. Zij 

spreekt goed Engels en helaas maar een klein beetje Nederlands. Naast haar staat een student 

bewegingsonderwijs die kan helpen met vertalen. Op de vrijdagen kan zij helaas niet en hebben wij 

voor dit moment alleen een sportbegeleider kunnen vinden. NBSS is hard op zoek naar een betere 

oplossing voor de vrijdag. Olympiada stelt zich hieronder voor: 

“Mijn naam is Olympiada Bolanou. Ik ben 26 jaar en kom uit Griekenland. Ik 

sport van jongs af aan en als kind deed ik aan hardlopen, zwemmen, volleybal 

en taekwando. Al snel realiseerde ik me dat ik talent had voor de krijgskunst 

taekwondo. Ik heb deelgenomen aan veel nationale en internationale 

toernooien en zat in het nationale team van Griekenland. Al deze ervaringen 

die sport me gaf, zorgden ervoor dat ik erover wilde leren. Daarom besloot ik 

lichamelijke opvoeding en sportwetenschappen te studeren aan de Nationale en Kapodistrische 

Universiteit van Athene. Tegelijkertijd met mijn studie was ik coach in taekwondo voor kinderen van 

5-17 jaar en gymleraar. Ook heb ik stage gelopen op een openbare school in Athene voor de lagere en 

middelbare school. Al deze momenten in mijn carrière tot nu toe hebben me doen begrijpen wat het 

belang is van sport in het leven van kinderen. Mijn doel is om kinderen te helpen vertrouwen te 

hebben door in zichzelf te geloven, een gezonde fysieke en mentale conditie op te bouwen en vooral 

om actief en productief te blijven door te sporten!”  
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Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Montinischool, 

Het is weer tijd voor de jaarlijks Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. Op dinsdag 

18 oktober a.s. praten wij jullie graag bij over het werk van de Oudervereniging en de activiteiten die 

door jullie vrijwillige bijdragen en de giften voor het Montinifonds kunnen worden gefinancierd. 

Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar en we starten om 20.00 uur. Op de agenda staan in elk 

geval de volgende onderwerpen: 

1. Terugblik schooljaar 2021/2022 en vooruitblik 2022/2023 

2. Financieel jaarverslag 

3. Vaststellen hoogte ouderbijdrage schooljaar 2022/2023 

4. Samenstelling bestuur 

 

De presentatie, inclusief de financiële verantwoording, staat een week van tevoren op de 

schoolwebsite onder Ouders > Oudervereniging > Ontstaan en organisatie: 

https://www.montinischool.nl/pagina/146114/Ontstaan+en+organisatie  

 

We hopen jullie 18 oktober te zien. Graag tot dan! 

Hartelijke groet, 

namens de Oudervereniging, 

Karin Dankers 

oudervereniging@montinischool.nl  
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