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Belangrijke data
Wenmiddagen 21 juni en 7 juli
Vrijdag 24 juni afsluiting project Fit 2.0
Maandag 27 juni studiedag team
Dinsdag 28 juni eindfeest
Maandag 4 juli eindtoneel groep 8
Vrijdag 8 juli laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uit

Montininieuws via mail
Het montininieuws sturen wij voortaan per mail. We sturen vandaag nog een parro bericht dat u het
in de mailbox kan vinden, maar doen dat vanaf volgende week niet meer.
Waarom niet via Parro?
Meerdere ouders hebben aangegeven het prettiger te vinden de Montininieuwsberichten te
ontvangen per mail, zodat je het makkelijker kunt terugvinden ipv dat je moet scrollen in Parro

Afscheid Freek
Gelukkig komt Freek toch nog afscheid nemen van de kinderen. Voor de kinderen, leerkrachten en
voor Freek fijn. We zijn nog aan het zoeken voor een moment. We willen proberen om het tijdens
een weekafsluiting te gaan doen.
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Ouderavond 16 juni
Wat fijn dat er zo’n goede opkomst was op de ouderavond. Dat getuigt van een grote betrokkenheid!
In de bijlage zal ik de powerpoint meesturen. In de vragenrondes daarna is er nog veel gevraagd en
besproken. Enkele vragen die daar gesteld werden, zullen wij meenemen in de antwoorden. Deze
antwoorden werken wij uit en sturen wij jullie per mail.

Inspectierapport
In de bijlage sturen wij de samenvatting voor ouders mee van het inspectierapport. Wilt u het hele
rapport lezen, dan kunt u in de tekst klikken op het rapport. Zo komt u dan bij het gehele rapport.

Formatie en stamgroepindeling
Aanstaande dinsdag zullen wij u de indeling van de stamgroepen en de desbetreffende leerkrachten
bij de groepen naar u mailen.

Rectificatie studiedagen 2022-2023!!!
Wij hebben vorige week iets te enthousiast de studiedagen met u gedeeld. Op het moment zijn wij
druk bezig met het inplannen van het concretiseren van het verbeterplan. Daardoor is er gekozen
voor een tweedaagse aan het begin van het jaar.
Maandag 12 en dinsdag 13 september
Donderdag 17 november
Dinsdag 6 december
Vrijdag 24 februari
Maandag 13 maart
Woensdag 17 mei
Donderdag 15 juni
Kinderen zijn uit om 12.00 uur op: vrijdag 23 december, woensdag 22 maart en vrijdag 7 juli
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IEP toets
Vandaag heeft uw kind een envelop meegekregen met de uitslag van de IEP toets. We hebben
begrepen dat niet in alle enveloppen de uitleg erbij zit. Vandaar dat we deze uitleg hieronder zetten.
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Vacature leerkracht volgend jaar
Voor komend schooljaar zoeken we nog voor een paar dagen een stamgroepleider in de midden- of
in de bovenbouw. De advertenties zijn nu uitgezet via de reguliere kanalen, Meesterbaan, Website
van de Montini en Het Sticht, www.voordeklas.nl, www.jenaplan.nl, linked-in etc.
Een verzoek aan jullie. Zou u de advertenties in uw netwerk uit willen zetten? Social media, en ook
persoonlijke benadering werkt vaak nog beter!
Hoe breder we de vacatures uitzetten, hoe groter de kans dat we een geschikte collega vinden.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Milou van Wensen
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