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Voorwoord
Sinds drie weken is ons “Noorderbreedte-team” versterkt met een
tweede conciërge: Roderick Cijntje. Hij ondersteunt Alice met
haar conciërge- en beheerstaken. Hij is alle dagen van de week
werkzaam van 9.00 tot 16.00 uur. Inmiddels heeft hij al aardig zijn
weg weten te vinden. Wij wensen hem veel succes en werkplezier
op Noorderbreedte.
Charles van der Horst

Belangrijke data (zie ook de schoolkalender* op www.montinischool.nl )
Woensdag 7 november

19.30-21.30 Informatieavond voor ouders groep 8

Vrijdag 9 november

Nationaal Schoolontbijt lunch en Sint Maarten viering

Zaterdag 10 november

08.00-12.00 uur Tuindag: hulp gevraagd!

Woensdag 14 november

10.30-12.00 uur Open inloopochtend voor Montini-ouders

Maandag 19 november

19.30-22.00 uur Sinterklaas versieravond

20-21-22 november

10-minuten gesprekken

Zie ook de schoolkalender op www.montinischool.nl

Roken bij het hek
Soms gebeurt het dat ouders nog even blijven kletsen bij het hek onder het genot
van een sigaretje. Wij willen u vragen om in de nabijheid of in het zicht van
kinderen niet te roken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zingen bij Santvoorde
Woon en Zorgcentrum Santvoorde bestaat 50 jaar. Op
hun verzoek hebben de Montinikinderen
donderdagochtend 1 november een optreden verzorgd
met liedjes ‘uit de oude doos’.
De kinderen, maar zeker ook de bewoners van
Santvoorde hebben enorm genoten van het optreden
van onze kinderen. Bij iedereen leefde het gevoel, dat
dit zeker voor herhaling vatbaar is.

Sint Maarten viering en Nationaal Schoolontbijt lunch
Nu het weer vroeg donker is, kijken wij weer uit naar de "lichtfeesten". Het Sint Maarten feest is de
eerste in de rij!
Dit jaar valt 11 november op een zondag, dus wij vieren het feest op school op vrijdag 9 november.
Bij binnenkomst op school zullen de lichtjes al branden! Het podium in de hal zal in Sint Maarten
sfeer zijn. En uiteraard zal er die dag aandacht zijn voor het verhaal van Sint Maarten.
Sint Maarten die zijn mantel deelde met een bedelaar, om hem warmte te geven. Een voorbeeld wat
ons eraan herinnert oog te hebben voor de ander, aandacht te hebben voor de mensen om ons heen
die wat warmte kunnen gebruiken. Waarmee wij kunnen delen.
Het Nationaal Schoolontbijt verzorgen wij op school als lunch. Tijdens de gezamenlijke lunch in de
klas willen wij graag wat gasten uitnodigen, om onze lunch te delen. We vragen de kinderen daarom
na te denken wie er in hun eigen omgeving eens wat extra aandacht verdient. Dat kan een buur zijn
die alleen is, maar ook de oppas of een familielid die wel eens in het zonnetje mag worden gezet!
Leuk om het daar thuis al eens met uw kind over te hebben. Per stamgroep zouden we graag aan
ieder tafelgroepje een gast ontvangen: zo'n 5 of 6 mensen per groep. Mocht een gast dat willen,
zouden wij het erg leuk vinden als ze iets vertellen of een gebeurtenis uit hun jeugd delen. Iets waar
ze een dierbare herinnering aan hebben.
Deze lunch start om 12.30 uur. Aansluitend zijn ook de gasten en natuurlijk alle ouders welkom bij
de viering in de hal. Rond 13.15 uur wordt het verhaal van Sint Maarten op het podium verteld en
nagespeeld door het team. Natuurlijk wordt er ook gezongen!

Tuindag 10 november 2018
De Montinischool én Gaspard de Coligny houden op zaterdag 10
november a.s. van 8.00-12.00 uur de tuindag om het groene
schoolplein ‘winterklaar’ te maken.
Op vrijdag gaan een groepje ouders en wat groepjes kinderen
alvast aan de slag. De nadruk ligt net als vorige jaren op de
zaterdag. We hebben veel activiteiten te verrichten om het
groene schoolplein weer prettig, uitdagend en veilig te maken
voor alle kinderen.
ER WORDT VEEL HULP GEVRAAGD VAN OUDERS EN KINDEREN
op de tuindag van 10 november. Meld jezelf aan via de
inschrijflijsten in de hal van de scholen.

Open inloopochtend voor Montiniouders
Op woensdag 14 november a.s. van 10.30-12.00 uur houden we een open inloopochtend voor de
huidige Montiniouders. Wegens het succes van onze open inloopochtenden voor aankomende
ouders wilden we dit ook graag in gang zetten voor de ‘zittende’ ouders. U bent van harte welkom.

Sinterklaas versieravond maandag 19 november
De Sinterklaas versieravond stond aanvankelijk gepland op donderdag 15 november. Echter op deze
avond staat ook de avond over het gebruik van social media voor de groep 8 kinderen én ouders van
alle Baarnse basisscholen gepland. Deze avond wordt gehouden in de hal van Noorderbreedte.

Het versieren van de school is verschoven naar maandagavond 19 november van 19.30 tot 22.00
uur. Ook voor deze avond wordt veel hulp gevraag van ouders. Komt allen en tover de scholen om in
een gezellige Sinterklaassfeer!

10 minutengesprekken in november 2018 en april 2019
Dit schooljaar gaan we een ander en hopelijk evenwichtiger tijdspad volgen voor het voeren van de
gesprekken met ouders en kinderen. We zijn in september met de kind-startgesprekken begonnen.
In november (20-21-22 november) voeren we de eerste 10-minuten rapportgesprekken. De periode
september <> begin februari werd door ouders en groepsleiders als erg lang ervaren om met elkaar
formeel contact te hebben over de ontwikkeling van het kind.
In januari nemen we de niet-methode gebonden toetsen af van begrijpend lezen, rekenen en
spelling. De resultaten kunnen alle ouders dan lezen via het ouderportaal in ParnasSys. De resultaten
van Gynzy, de AVI-leestoetsen en overige cito-toetsen zijn altijd zichtbaar via het ouderportaal.
De tweede gespreksronde over de ontwikkeling van elk kind is dan in april (9-10-11 april 2019). Deze
gespreksronde is facultatief. In juni nemen we weer de niet-methode gebonden toetsen af en komen
de resultaten in het ouderportaal te staan. Daarna start in september weer de nieuwe gesprekscyclus
van het volgende schooljaar met de kind-startgesprekken.
Voor de kinderen en ouders van groep 8 zitten er nog voorlopige (november) en definitieve (februari)
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs in de ouder/kind-gesprekkencyclus.
We bekijken of de nieuwe tijdsfasering van gesprekken goed gaat bevallen.
Alle ouders krijgen eerdaags de uitnodiging voor de 10-minuten gesprekken in november via de
Parro-app.

Schoolpleingeld van de kinderen
De Montinikinderen hebben in het verleden activiteiten uitgevoerd om geld bijeen te krijgen voor
het realiseren van het groene schoolplein. Daarnaast zijn er subsidies verkregen door de Gaspard en
Montinischool. De subsidiegelden zijn volledig besteed. Van de ruim 2300 euro die de leerlingenraad
bij elkaar heeft gebracht is nog circa 860 euro voor het groene schoolplein beschikbaar. Van de
subsidies en het geld van de leerlingenraad zijn de waterloop, de speelheuvel op het
onderbouwplein, de glijbaan en diverse losse materialen tijdens de tuindag betaald. Ook voor de
komende tuindag staan er weer plannen op stapel die extra kosten met zich meebrengen. Deze
worden betaald door Montini en Gaspard.
Aan onze leerlingenraad wordt voorgelegd, welke wensen er nog zijn voor het Groene Schoolplein
naast de benodigde losse materialen.

Studiedag
De afgelopen studiedag hebben we aandacht besteed aan:
- Personele zaken; elkaar bijpraten.
- Organisatorische zaken gericht op komende schoolactiviteiten.
- Tussenevaluatie van de bijgestelde onderwijsplannen voor spelling en rekenen: Evaluatie van het
onderwijsaanbod, de didactische strategieën, de (tussen)toetsen, de inzet van de tablets in
relatie tot de andere werkvormen.
- Sociale veiligheid in het team. Jaarlijks besteden we aandacht aan dit onderwerp op teamniveau.
De gehanteerde werkwijze was met de ‘talking stick’ met als thema de eigen ervaringen van de
afgelopen twee maanden vanuit de sociale veiligheid binnen het
team. Deze werkwijze is een indringende manier van communicatie.
Het vraagt enerzijds om vrijmoedig spreken (filosofie van Parrèsia) en
anderzijds om goed te luisteren naar elkaar vanuit begrip en respect.
- Workshop van de methode Engels “Groove me” als 1e oriëntatie op de aanschaf van een nieuwe
methode Engelse Taal voor groep 1 t/m 8 of groep 5 t/m 8.
- Voorbereiding van het schoolproject Mode.

Studiedagopvang (herinneringsoproep)
Sinds het schooljaar van vorig jaar, is het aantal studiedagen verhoogd. Voor sommige ouders is het
best pittig om voor al deze dagen opvang te regelen. Mylee en ik (als ouders) vragen ons af of de
opvang van de kinderen tijdens de studiedagen met ouders onderling te regelen is. Althans voor
een aantal van de studiedagen. Vandaar dit bericht, met de bedoeling om de behoefte eens te
peilen. En te kijken wie mee wil doen.
Wat is het idee?
Per stamgroep willen we inventariseren of er ouders zijn die met elkaar de opvang van de kids willen
regelen. Als je als ouder gebruik wilt maken van de opvang door ouders, dan betekent dit ook dat je
ook zelf inzetbaar zijn om een dag/dagdeel mee te draaien in een soort van opvang-rooster. De
school faciliteert de ruimte. De opvang kan plaatsvinden op school. Het idee is dan dat er telkens
minimaal 2 ouders een groepje kinderen onder haar hoede neemt.
Mylee en ik horen graag hoe jullie erover denken. Uiteraard zijn andere ideeën over opvang van de
studiedagen dmv van ouderparticipatie zeer welkom.
Deze kunnen gestuurd worden naar: mvdklok@xs4all.nl
Hartelijke groet,
Mylee Koot & Marissa van Rossum

Start muziekproject
Maandag 26 november gaan we van start met het
muziekimpuls-project in samenwerking met
muziekvereniging Crescendo en de Stichting Tact Muziek.
Het project is erop gericht om ons muziekonderwijs een
krachtige impuls te geven en een directe verbinding te
leggen met de muziekvereniging Crescendo.
Daarnaast gaan we een nieuwe -digitale- muziekleerlijn invoeren in alle stamgroepen van de
Montinischool. De accenten liggen per bouw op een verschillend vlak.
In de onderbouw investeren we op de deskundigheidsbevordering van de groepsleider. De
groepsleiders worden getraind en gecoacht in het geven van muziek.
In de middenbouw wordt deze ontwikkeling voortgezet en worden de groepsleiders gecoacht op
basis van hun ontwikkelingsvragen. De methodische muziekleerlijn is hierbij een belangrijk
hulpmiddel.
In de bovenbouwbouwgroepen gaan de kinderen onder begeleiding van medewerkers van Tact en de
muziekvereniging aan de slag met het Klasse(n)orkest. De muziekvereniging Crescendo heeft
hiervoor voor alle kinderen een instrument beschikbaar gesteld. Elke stamgroep wordt verdeeld in
drie groepen, waarbij ze les krijgen in het bespelen van dit instrument in een periode van negen
weken. Ze sluiten af met een eindconcert. Daarnaast werken ook deze groepen
met de digitale muziekleerlijn. De kinderen krijgen de mogelijkheid –als ze dat
willen- om door te stromen naar de muziekvereniging, waardoor ze hun
vaardigheid op het instrument kunnen vergroten. De muziekvereniging
Crescendo heeft op donderdag 1 november een schoolconcert gegeven als
‘aftrap’ van de samenwerking én het muziekproject.

Nieuws vanuit de onderbouw
Na een hopelijk heerlijke herfstvakantie hebben we deze week alweer van alles gedaan. We zijn
begonnen met het project 'Mode'. Leuk dat er aanmeldingen voor de modeshow zijn! Over het
project heeft een ieder een mail ontvangen over welke hulp we nog meer kunnen gebruiken. We
hopen dat we ook dit kunnen realiseren.
Deze maand krijgen de kinderen de verslagen mee. Hiervoor gaan we de mappen weer vullen. De
mappen die van voor de zomervakantie nog thuis zijn graag met spoed mee naar school.
Donderdag 1 november hebben we met alle kinderen van de onderbouw gezongen voor een aantal
bewoners van Levore. Dat was erg leuk. De kinderen hebben goed gezongen en de dansjes gedaan.
De ouderen deden de bewegingen mee en het was mooi om jong en oud elkaar zo te laten
ontmoeten.
Vanaf afgelopen woensdag krijgen de kinderen van groep 3 gym van Charro in de Trits. Fijn dat ze nu
weer echt 2x in de week kunnen gymmen. Graag op maandag en woensdag gymspullen meenemen
naar school.
Namens de onderbouw, Caro

Nieuws vanuit de bovenbouw
Woensdag 7 november Informatie avond voor ouders en verzorgers van groep 8. Inloop 19:4520:00. Verder is het van 20:00 tot 21:00. Het is alleen voor de ouders. De inhoud gaat over de weg
van de achtste groepers vanaf nu tot de brugklas. Herinnering via Parro.
Herfstwandeling van de Groene Inval in het Paardenbos met behulp van GPS.
Data: De IJsberen op maandag 12 november van 8:30 tot 12:30. De Poema’s op dinsdag 13 november
van 8:30 tot 12:30 en de Kangoeroes op donderdag 15 november van 8:30 tot 12:30. Hulpoudervraag
via Parro.
Donderdag 15 november Informatie avond voor ouders en leerlingen groep 7 en 8. Onderwerpen:
Mediawijsheid en gebruik sociale media. Start vanaf 19:00. Informatie via Parro.
Drempelonderzoek groep 8. Het Drempelonderzoek kan gebruikt worden als differentiatieinstrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Het richt zich alleen op het
didactisch presteren en kan dus slechts voor dit deel plaatsingsgegevens opleveren. De ervaring van
de leerkrachten en onze Ieptoets zijn mede van belang om tot een juiste advisering te komen.
Drempelonderzoekdata:
Maandagmiddag 12 november: Woordenschat.
Dinsdagmiddag 13 november: Begrijpend lezen.
Woensdag 14 november: Rekenen en spelling.
Dit alles vindt plaats in het IJsberenlokaal. Technisch lezen vindt plaats in de eigen stamgroepen.
In week 46 gaan we groep 8 voorbereiden op het Drempelonderzoek.
Maandag 19 november trekken we lootjes voor de surprises van de Sint voor woensdag 5 december.
Maandag 19 november. Ontvangst van de verslagen/rapporten van groep 6 en 7. De gesprekken
vinden plaats op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 november. Deze gesprekken zijn niet
verplicht, behalve als dat een verzoek is van de leerkracht. De gesprekken moeten in het bijzijn zijn
van het kind. Inschrijven via Parro.
Maandag 26 november. Ontvangst van de verslagen/rapporten groep 8. De rapportgesprekken zijn
verplicht en vinden plaats in het bijzijn van het kind en zijn op woensdag 28 en donderdag 29
november tussen 15:00 en 17:00. Inschrijven via Parro.
Woensdag 28 november is de laatste Talentenkeuze van de eerste sessie.
Namens de bovenbouw, Hotze

Sinterklaas wil graag dat u dit leest,
Want op 30 november komt er in Baarn een groot feest.
Een feest voor wel 200 kinderen bij elkaar,
Door Stichting Happy Kids – Happy People, wat een mooi gebaar.
Wil jij hierbij zijn? Geef je dan op en wees er snel bij,
Want bij 200 kinderen is er geen plek meer in de rij.
Na het feest met alle kinderen en de ouders die om 17:00uur weer komen,
Staat er een Sinterklaas zak vol cadeaus voor u klaar, om te dromen!
Loopt u er als ouder / verzorger tegen aan,
Dat het financieel moeilijk kan gaan?
Geef u dan nu op want u mag een zak voor u kind komen halen,
Een gevulde Sinterklaas zak zonder dat u er voor hoeft te betalen.
Dus zit u in wat moeilijke tijd of is er iemand die u hier in herkent?
Wij van Stichting Happy Kids – Happy People kunnen dit regelen als u ons een berichtje zend.

Voorwaarde Sinterklaasfeest en gevulde Sinterklaas zak:



U woont in Baarn
Voor kinderen van 3 tot 18 jaar

Opgeven? Neem dan contact op met Stichting Happy Kids – Happy People
info@happykids-happypeople.nl

Facebook Happy Kids Happy People Baarn

www.happykids-happypeople.nl

Alrieke Tillema 06-52 54 35 73

