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 Montininieuws nr. 18, 15 februari 2023 

 

 

 

Belangrijke data 
Vrijdag 17 februari Carnaval 

Vrijdag 24 februari  Studiedag team, kinderen gehele dag vrij 

Vrijdag 24 t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Beste allemaal, 

Dit is alweer het laatste Montininieuws voor mij. Wat zijn de maanden snel voorbij gevlogen en wat 

hebben wij met de hele school veel voor elkaar gekregen. Met trots kijk ik terug op de afgelopen 

periode. 

Ik denk dat we alles hebben gedaan, wat in onze mogelijkheid lag om te doen. Wat hebben de intern 

begeleidster, stamgroepleiders, onderwijsassistenten, conciërges en administratrices een hoop werk 

verricht. Dat kon natuurlijk alleen maar omdat er zoveel betrokken, lieve, enthousiaste kinderen op 

school zitten en ouders die betrokken, flexibel zijn en vertrouwen in de school hebben gehouden. 

Dank allemaal daarvoor!  

Afgelopen vrijdag was ik ontroerd door het mooie afscheid dat ik heb gekregen. Het alfabet van de 

Zeehonden, het toneelstuk van de IJsberen, de prachtige gedichten, de lieve briefjes, het dansen op 

‘Leef’ met de hele school en de erehaag waar ik doorheen mocht lopen.  
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En natuurlijk veel dank voor alle prachtige zelfgemaakte bloemen en alle mooie kleurrijke bloemen. 

Mijn hele huis staat vol met bloemen. Ik voel mij zeer dankbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcia gaat het van mij overnemen. Ik heb daar het 

volste vertrouwen in. We gaan met elkaar het 

inspectiebezoek aan op 7 maart en de Montinischool 

kan alleen nog maar mooier bloeien.  

Bij deze geef ik het stokje door aan Marcia… 

 

Milou van Wensen 
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Carnaval 

Aanstaande vrijdag vieren we Carnaval op school! 

De kinderen mogen verkleed naar school. We starten de dag traditiegetrouw met een catwalk in de 

hal (per groep). ’s Middags hebben we in plaats van de weekafsluiting een creatieve activiteit in de 

groep.  

 

 

Tafeltennis toernooi  

Op woensdag 1 maart kunnen alle kinderen van groep 5 t/m 8 weer meedoen aan de 

Baarnse Tafeltennis Kampioenschappen bij BTTV Elan. Als je op school aan de tafeltennis 

kennismakingslessen meedoet, is dit een mooi toernooi om in de praktijk te brengen wat je hebt 

geleerd. Ook als je niet aan de kennismakingslessen meedoet, ben je natuurlijk van harte welkom om 

je aan te melden. Deelname is gratis! Deze sportdag vindt plaats in het tafeltenniscentrum van Elan 

aan de Meester de Groothof 12. Voor professionele begeleiding, batjes en balletjes wordt gezorgd. 

Neem wel je eigen zaalschoenen/sportkleding mee! 

 

Wanneer? 1 maart 2023 

Waar? BTTV Elan, Meester de Groothof 12, Baarn 

Starttijd?* Groep 5/6 om 9.00 uur, groep 7/8 om 13.00 uur 

*Starttijd is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en kan nog gewijzigd worden. 

 

Wil jij graag meedoen? Geef je dan voor 25 februari op via:  

www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  en kijk onder het kopje “Tafeltennistoernooi 2023”! 

 

Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact op via info@bttvelan.nl 

We rekenen weer op veel enthousiaste deelnemers! 

 

  

http://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn
mailto:info@bttvelan.nl
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Bericht vanuit de MR 

Graag vertellen we jullie waar we binnen de MR mee bezig zijn. 

Onlangs hebben we een koffie-ochtend gehouden waar ouders konden binnenlopen om ons te 

spreken. We hebben 8 ouders mogen ontvangen en met elkaar diverse aspecten van school 

besproken. Een terugkerend thema was communicatie met school en de leerkrachten en de sociale 

veiligheid. We hebben hier met de ouders een goed gesprek over gehad. Wij hebben dit opgepakt en 

besproken met de directie en de teamleden van de MR. Het team doet zijn best om naar de ouders 

zo goed en zo transparant mogelijk te communiceren. Mocht je ergens tegenaan lopen, meld het dan 

bij de stamgroepleider.  

Voorts merken wij in deze tijden van landelijk lerarentekort, dat dit ook op de Montini voelbaar is. 

We zien dit in de groepen terug door het inzetten van invallers. Er wordt met man en macht gezocht 

naar nieuwe medewerkers en invallers maar dit blijft een uitdaging. De MR onderhoudt nauw 

contact met de schoolleiding om de stabiliteit voor zowel de kinderen als de ouders te waarborgen. 

Het team van de Montini kenmerkt zich in haar hoge flexibiliteit en welwillendheid om in te springen 

in andere groepen. Toch is het noodzakelijk dat we met zijn allen (team en ouders) ook waken dat we 

de stamgroepleiders niet overvragen om het werkgeluk te behouden en zorgen dat zij niet uitvallen. 

Wij monitoren hierop en hopen ook dat de Montini mag rekenen op uw begrip en flexibiliteit. 

Uiteraard volgen we als MR ook nauwkeurig het verbetertraject. We stellen vaak kritische vragen en 

adviseren de directie en het team. Er worden veel stappen gezet en we blijven de resultaten en de 

voortgang monitoren. We kijken uit naar de resultaten van de midden-IEP die we tijdens ons 

volgende overleg bespreken. We willen ook als MR een verbeterslag maken en zijn daarom de 

statuten en het huishoudelijk reglement aan het herzien en aan het actualiseren.  

Tot slot neemt voorzitter Timo binnenkort afscheid en gaat hij het stokje overdragen aan Marieke. 

We starten dus binnenkort met het verkiezingstraject.  

We willen nog een koffie-ochtend organiseren over een paar maanden, maar mocht je in de 

tussentijd vragen hebben over het beleid van de school, neem gerust contact met ons op. We zijn er 

voor alle ouders. Je kunt ons bereiken via: mr@montinischool.nl 

 

mailto:mr@montinischool.nl

