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 Montininieuws nr. 17  3 februari 2023 

 

Belangrijke data  

Maandag 13 februari   Start Marcia  

Week 6 en 7 (6 feb tm 17 feb)  Voortgangsgesprekken 

Donderdag 23 februari   Carnaval 

Vrijdag 24 februari   Studiedag 

Dinsdag 7 maart   Inspectiebezoek 

 

 

Griepepidemie 
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen is er al een paar weken een griepepidemie in Nederland.  

Helaas zijn er ook meerdere kinderen en teamleden van ons getroffen. Vooral in de onderbouw 

hebben wij veel zieken. De afgelopen week hebben wij te maken gehad met 5 zieke collega’s. De 

invalpool is leeg, want alle invallers zijn hard nodig op alle scholen in Nederland.  

Zo af en toe hebben wij geluk en kan er bij ons iemand invallen. Heel erg dankbaar zijn wij voor de 

flexibiliteit van alle teamleden. Iedereen probeert mee te denken, bij te springen daar waar het kan. 

Helaas hebben wij er deze week twee keer voor moeten kiezen een groep thuis te houden en één 

keer om de vierjarige kinderen thuis te laten blijven. De kans is groot dat de ziekte van de collega’s 

ook consequenties geeft voor het op tijd afronden van de verslagen. We hadden dit graag anders 

gezien. Via deze weg wil ik u zeer danken voor uw flexibiliteit en uw positieve houding richting de 

school. Veel excuses voor al het ongemak.  

 

Ouderbouwstudiedag 
Op maandag 16 januari hadden de stamgroepleiders van de onderbouw een studiedag. Alle 

stamgroepleiders hebben met elkaar een plan gemaakt hoe het onderwijs aan de groepen 1,2 en 3 

meer beredeneerd efficiënt aangeboden kan worden vanuit doelen. Zo zijn de doelen per hoek 

geformuleerd voor groep 1, 2 en 3. Waar kunnen de kringen beter aansluiten voor alle verschillende 

leeftijdsgroepen? Wat hebben de kinderen nodig op het gebied van zelfstandig werken en leren? 

Wat verwachten wij van kinderen uit groep 1, uit groep 2 en uit groep 3? 
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Concreet zult u het volgende terugzien; 

- Tijdens de inloop kiezen de kinderen direct een werkje. De stamgroepleider zal op dat 

moment alvast met kleine groepjes kinderen aan het werk gaan.  

- De kinderen zullen meer tijd in de stamgroep zitten, waardoor er meer van en met elkaar 

geleerd gaat worden. 

- Er wordt meer aan bewegend leren (d.m.v. inzet Koen) gedaan. 

Aan u vragen wij om op tijd op school te zijn en na het brengen de groep vlot weer te verlaten. Zo 

kan de stamgroep om half 9 direct met de dag starten.  

 

Even voorstellen….. 

Mijn naam is Sven van der Most en ik kom vanaf 17 februari op de vrijdagen in de groep van 

Lonneke. Ik ben 47 jaar oud, vader van twee dochters en woonachtig in Bussum.  

Mijn start in het onderwijs gaat al heel wat jaartjes terug. Ik ben werkzaam geweest in het 

basisonderwijs, praktijkonderwijs en op het MBO. Heel erg leuk.  

De afgelopen jaren heb ik lesgeven altijd gecombineerd met mijn andere passie, hockey. Het is mooi 

om te kunnen doen waar je hart sneller van gaat kloppen en dat hoop ik de kinderen dan ook mee te 

mogen geven. Doen wat je echt leuk vindt en hou vooral ook van jezelf. Je mag er zijn zoals je bent.  

 

Vandaag al even kennis mogen maken met de groep en ik kijk er enorm naar uit om ze weer te zien. 

Wat een enthousiasme! 

 

Tot snel!  

 

 

 

  

 

 

Laatste dag Milou 

Volgende week vrijdag 10 februari ben ik voor het laatst (zichtbaar) op school. De weken daarna zal 

ik er alleen zijn om nog de laatste voorbereidingen te treffen voor 7 maart.  

Ik zal gedurende de vrijdag bij alle kinderen langs gaan in de groepen om afscheid te nemen. Tijdens 

de weekafsluiting mag ik op het podium! Mocht u afscheid van mij willen nemen, dan sta ik vanaf 

14.00 bij de deur en vervolgens in de hal.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Montini 


