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Belangrijke data 

Maandag 16 januari 8.30-9.30 uur koffieochtend MR 

Maandag 16 januari studiedag onderbouw, kinderen WEL naar school 

 

 

 

Koffie met de MR 

Op maandag 16 januari van 8.30 tot 09.30 uur nodigen we je uit om koffie te drinken met de MR. De 

oudergeleding van de MR is aanwezig om met je in gesprek te gaan. We staan open voor alles, ook 

onderwerpen waar op de ouderavond geen tijd of ruimte voor was bijvoorbeeld sociale veiligheid en 

de verbeterplannen van de school.  

 

 

Studie onderbouwdag maandag 16 januari 

Aanstaande maandag hebben de stamgroepleiders van de vier onderbouwgroepen een studiedag. 

Tijdens deze dag zullen zij gaan werken aan het optimaliseren van de invulling en organisatie van 

levend, betekenisvol onderwijs dat goed aansluit bij de diverse onderwijsbehoeften van deze 

leeftijdsgroep.  

De kinderen van de onderbouw hebben gewoon school.  
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Nieuwe teamleden op de Montini 

Afscheid Gerben 

Gerben van Pel heeft helaas afscheid genomen van onze school. Gerben had een andere baan 

gevonden en wilde daar snel starten. Hij liep ook stage bij de Poema’s en heeft hij heeft ook besloten 

dat hij met deze stage wilde stoppen.  In onderling overleg is Gerben per 1 december 2022 op een 

andere school gestart. Wij hebben met hem gesproken over afscheid nemen van de kinderen, maar 

hij gaf de voorkeur daar niet aan.  

 

 

Onderwijsassistent onderbouw 

Koen Westeneng start vanaf dinsdag 17 januari als onderwijsassistent in de onderbouw. Hij komt op 

dinsdag, woensdag en vrijdag op de Montinischool werken. Wij zijn blij met zijn komst.  

Goedemiddag,  

Ik vind het super leuk om te kunnen zeggen, dat ik bij de Montini aan de slag 

kan gaan. Aankomend jaar ga ik de pabo volgen, en vind het daarom erg 

leuk om nu bij jullie aan de gang te kunnen gaan. Ik kijk er ook naar uit om 

te gaan beginnen en heb er super veel zin in! Ik vind het super leuk om met 

kinderen bezig te zijn. Hiervoor heb ik de sportopleiding gedaan en heb ik 

veel les gegeven.  

Groet Koen 

 

 

Fijn weekend! 

Het team van de Montini 


