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 Montininieuws nr. 08. 21 oktober 2022 

 

 

Belangrijke data  
22 oktober t/m 30 oktober Herfstvakantie 

Donderdag 17 november Studiedag, alle kinderen vrij 

Donderdag 24 november Ouderavond over de schoolontwikkelingen 

 

 

 

De eerste schoolweken zijn alweer voorbij gevlogen. Het zijn altijd bijzondere weken tot aan de 

herfstvakantie. Het is de periode van de zogenaamde ‘Gouden weken’ waarin de basis gelegd wordt 

om het ‘goud te smeden’: een goed en fijn leerklimaat voor alle leerlingen. In deze periode is er dan 

ook veel aandacht voor groepsvorming. Naast de Gouden weken waren er op de Montinischool veel 

projecten/activiteiten met een gouden randje, zoals: het sprookjesproject, de boswinkel, de 

magnetische belevenis, de Kinderboekenweek met de waanzinnige zelfgemaakte boomhut, de 

klassenkrant van de IJsberen, veel verschillende coöperatieve werkvormen in de groepen en nog veel 

meer. In de stamgroepen maakten de stamgroepleiders en de kinderen kennis met de nieuwe 

rekenmethode, Wereld in getallen 5. 

En ‘achter de schermen’ zijn we als team volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld met het uitvoeren van 

de grote en de kleine zorgcyclus. Dit doen wij om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de 

kinderen en dat om ons onderwijsaanbod daar goed op te kunnen afstemmen.  

Het werken in de kwaliteitskringen (rekenen, taal, jenaplan/burgerschap, wereldoriëntatie als hart 

van ons onderwijs en hoog- en meer begaafdheidsonderwijs) met de 90 dagen doelen.  

Daarnaast zijn wij druk bezig met duidelijkheid te scheppen in de communicatie en bepaalde 

procedures op school. Daar komt o.a. ook het vernieuwde sociale veiligheidsplan met bijlagen 

vandaan, maar ook het communicatie schema ‘wat te doen als…’ die wij in de bijlage meesturen.  

Kortom, we zijn goed met elkaar op weg. Daar zijn we trots op! 
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Wat te doen als… 

Wij merken dat het niet altijd duidelijk is bij wie je terecht kunt. Meerdere ouders hebben 

aangegeven het fijn te vinden als daar een communicatieschema voor komt.  

Het moet voor alle partijen in school helder zijn in welke situatie je bij wie terecht kunt en op welke 

wijze die situatie wordt behandeld. Daarbij staat het kind en zijn/haar ontwikkeling altijd centraal.  

Onder de titel ‘WAT DOE JE ALS…’ is in een overzichtelijk stroomschema weergegeven hoe en door 

wie mogelijke situaties worden behandeld. 

 

Groepsbezetting 

Na de herfstvakantie hebben wij vervanging voor Karin in de stamgroep Konijnen. Liesbeth Hermans 

komt in elk geval tot 1 januari drie dagen in de week bij ons werken. Liesbeth is een ervaren 

leerkracht bij Het Sticht. Wij zijn blij met haar komst. Zij zal zich in het volgende Montininieuws 

voorstellen.  

Mathijs gaat weer vier dagen werken. Maud zal dan de stamgroepleider van de Giraffen op de 

woensdagen worden. Op de dinsdagen blijft Maud werken als stamgroepleider van de Kangoeroes. 

 

Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse Algemene ledenvereniging van de Oudervereniging van onze 

school. Met elkaar hebben we gesproken over de rol van de Oudervereniging en de mogelijkheden 

van het Montinifonds. Ook de financiën en de samenstelling van het bestuur kwamen aan bod. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Om ook dit schooljaar alle feesten en andere leuke dingen voor de leerlingen te kunnen organiseren, 

is de vrijwillige ouderbijdrage onmisbaar. Tijdens de ALV is de hoogte daarvan vastgesteld op € 59,00 

per kind. Dit is gelijk aan het bedrag voor het schooljaar 2021-2022. In november zullen alle ouders 

worden uitgenodigd om de vrijwillige bijdrage te voldoen via een digitaal betalingsverzoek. 

Montinifonds 

Het geld dat de ouders bovenop de ouderbijdrage overmaken, wordt in het Montinifonds gestort. 

Daarvan worden activiteiten en middelen betaald die niet uit het Rijksbudget of door de gemeente 

betaald worden. Lesmaterialen (schriften, methoden, creatieve materialen enz.) worden 

bijvoorbeeld door het Rijk betaald en de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Het gaat 

dus om zaken die deze budgetten te boven gaan en zorgen dat de kinderen op school net iets extra’s 

aangeboden krijgen. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om voorstellen te doen voor bestedingen 

uit het Montinifonds. Daarbij is het de bedoeling dat het geld van het Montinifonds ten goede komt 

aan een brede groep leerlingen en dat er meerdere jaren gebruik van gemaakt kan worden.  

Samenstelling bestuur 

Misja Perquin (voorzitter), Ivette Broekmeijer (penningmeester) en Karin Dankers (secretaris) 

vormen dit schooljaar het bestuur van de Oudervereniging. Maarten Naarding sluit als voorzitter van 

de feestcommissie bij de vergaderingen van het bestuur aan. Het bestuur is bereikbaar via 

oudervereniging@montinischool.nl. Ook voorstellen voor het Montinifonds kunnen via dat mailadres 

worden ingediend.  

mailto:oudervereniging@montinischool.nl
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Kinderboekenweek 

 

De kinderboekenweek, of eigenlijk de kinderboekenwekén zitten er weer op. De weken waren gevuld 

met leuke activiteiten. Natuurlijk hebben we heerlijk gelezen. Maar we deden ook een speurtocht in 

de schoolbibliotheek, waarbij we vanalles leerden over wilde dieren. De oudste kinderen van de 

school, lazen de jongste kinderen voor. En we werkten aan een Waanzinnige Montiniboomhut. Hij 

telt inmiddels al 21 verdiepingen, maar er komen er nog meer bij! Je kunt er onder andere carten, 

zwemmen en discodansen. Hij is te bewonderen in de hal naast de trap.   
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Boswinkel geopend in de onderbouw! 

 

In de onderbouw is de boswinkel geopend! Je kunt er allerlei bosboodschappen doen om mee te 

koken in de huishoek, te knutselen in het atelier of om onderzoek naar te doen in de ontdekhoek. 

Voorafgaand aan het winkelbezoek maken de kinderen een boodschappenlijstje. De winkeliers 

zorgen voor een bonnetje bij het afrekenen. Takken gaan per meter. Eikels, kastanjes en 

beukennootjes worden afgewogen.  

Gaan jullie in de herfstvakantie op zoek in het bos om de winkelvoorraden aan te vullen? 

 

 

Wij wensen jullie een hele fijne 

herfstvakantie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

Milou van Wensen 


