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 Montininieuws nr. 22; 24 maart 2023 

 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 27 maart Praktisch Verkeersexamen groep 7/8 

Dinsdag 28 maart Theoretisch Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 6 april Paasviering 

Vrijdag 7 t/m maandag 10 april Paasweekend 

 

Kijk ook in de Parro agenda voor activiteiten per stamgroep. 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Van een ouder kreeg ik de vraag waarom ik in het 

Montininieuws niet tutoyeer. Ik vind dat zelf het meest 

prettig maar we kenden elkaar nog niet. Nu ik zoveel van u 

bij de deur, of in school heb gezien en soms gesproken denk 

ik dat het een goed moment is om elkaar te tutoyeren. 

 

 

Het is officieel lente. Wat fijn dat er vanochtend ook een 

zonnetje scheen tijdens het voetbaltoernooi van de 

bovenbouw (zie foto’s hieronder).  

We kijken allemaal uit naar de lente; de behoefte om 

weer wat op te laden met de zon op het gezicht en een 

fijn lentebriesje door de haren. 
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Afgelopen woensdag hadden we een inspiratiemiddag van het Sticht. Daar presenteerde onze 

nieuwe bestuurder Michel Meijer de bestuurlijke opdracht en deden we met alle medewerkers van 

het Sticht een eerste voorzet voor het nieuwe Koersplan dat in 2024 klaar moet zijn.  

 

Onze Wietske werd ook nog even in het zonnetje gezet 

omdat zij dit jaar 12,5 jaar in het onderwijs werkt.  

Ze vond het heel erg leuk om even op het podium te 

mogen staan     . 

 

Ik wens jullie allen een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Marcia van Roo 
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JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland 
 

Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht 

bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE.  

 

Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en 

verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De 

medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in 

contact brengen met de juiste personen en instanties. 

 

Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je 

persoonlijk advies of steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, 

waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook 

gewoon bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en objectief. 

Vragen kunnen anoniem gesteld worden. 

 

 

Contact 

Bel: 033 – 30 30 488 

Mail: contact@josee.nu 

Voor het maken van een afspraak klik hier  

 

De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu 

JOSEE is gesloten tijdens de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland. 

 

  

http://www.josee.nu/
mailto:contact@josee.nu
https://josee.nu/contact/
http://www.josee.nu/
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Een bijzonder verhaal in de Speeldoos 

Margje Wittermans, de moeder van Bess Zwaanswijk (Konijnen), 

is actrice en theatermaakster en vrijdag 31 maart speelt zij in de 

Speeldoos in Baarn haar voorstelling 'Waarom Truus' over 

verzetsheldin Truus Wijsmuller die meer dan 10.000 Joodse 

kinderen heeft gered voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Een ontzettend bijzonder verhaal. 

 

Trailer van de voorstelling: https://youtu.be/6BBMmHM3lvI 

 
 
https://www.speeldoosbaarn.nl/agenda/1004/Margje_Wittermans/WAAROM_TRUUS?all= 
 

Baarnsche Courant van vrijdag 17 maart jl.: 

 

  

https://youtu.be/6BBMmHM3lvI
https://www.speeldoosbaarn.nl/agenda/1004/Margje_Wittermans/WAAROM_TRUUS?all=
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