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 Montininieuws nr. 03.  9 september 2022 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 12 september : studiedag, kinderen zijn de gehele dag vrij 

Dinsdag 13 september : studiedag, kinderen zijn de gehele dag vrij 

 

Vrijdag 23 september : schoolfotograaf 

 

 

 

Studiedagen 
Aanstaande maandag en dinsdag hebben wij twee studiedagen. Op maandag zullen wij scholing 

krijgen over de twee nieuwe rekenmethodes die wij hebben. De onderbouw groepsleiders (groep 1 

en 2) krijgen scholing over Rekenplein en de groepsleiders van groepen 3 t/m 8 krijgen scholing over 

Wereld In Getallen 5. Wij hebben nu een maand ervaring met het werken met deze rekenmethodes. 

Naast de scholing die wij krijgen, is er ook ruimte om praktische vragen te stellen waar wij tegenaan 

lopen. 

Daarna gaan wij ons richten op de kernwaarden, missie, visie van de school. De schoolspecifieke 

inkleuring van het Jenaplanonderwijs. Vervolgens worden er kwaliteitskringen gevormd. Deze 

kwaliteitskringen zullen gaan werken met 90 dagenplandoelen. De inhoud van de kwalititeitskringen 

komen voort uit de jaarplandoelen voor dit jaar.  

Tijdens deze dagen zullen wij ook een teamfoto maken. Deze foto vindt u volgende week in het 

Montininieuws met de namen en functies erbij. Zo kunt u goed zien, welke stamgroepleider bij welke 

stamgroep hoort.  
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Pauzetijden 
Tijdens de stamgroepavonden kwamen er vragen over de pauzetijd en hoe om te gaan met het eten 

in de groep. Waarom wordt er niet rustig alleen gegeten, maar zijn er ook activiteiten. 

Doordat de school een continurooster heeft, is de tijd in de groep, wanneer de kinderen eten, 

onderwijstijd. De tijd dat de kinderen buitenspelen, valt in de pauzetijd. Daardoor is er gekozen om 

bepaalde onderwijsactiviteiten te plannen tijdens het eten.  

In de onderbouw wordt één pauze voorgelezen en in de andere pauze kijken de kinderen een filmpje 

van schooltelevisie. Wel eten zij eerst even zonder ‘afleiding’. In tweede instantie gaat pas het 

filmpje aan.  

In de middenbouw wordt er in een van de pauzes meestal voorgelezen tijdens het eten en drinken. 

Ook vinden er tijdens het eten kringen plaats, bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren of om naar 

diverse presentaties van kinderen te luisteren, zoals de ik-kring, leeskring, gedichtenkring, 

informatiekring en muziekkring. Of er wordt instructie gegeven; bijvoorbeeld over de tekst van 

nieuwsbegrip, verkeer, uitleggen van het spreekwoord. Soms wordt er een filmpje gekeken wat 

aansluit bij het project. 

In de bovenbouw wordt er het Jeugdjournaal gekeken, voorgelezen, een kring gehouden of er wordt 

project gerelateerd iets gekeken. 

 

Traktaties 
Nog even een reminder over de afspraken die er gemaakt zijn over 

trakteren op school. In maart 2021 heeft Freek u hierover 

geïnformeerd via een Parro bericht. 

De kinderen die jarig zijn, kunnen trakteren in hun eigen stamgroep. 

Het samen vieren en delen is hierbij een belangrijk argument. Samen 

met de kinderen heeft Freek nagedacht over de soorten traktaties. Wij kiezen als school voor 

gezonde traktaties. In de bijlage vindt u de richtlijnen die zijn afgesproken voor de traktaties. 

 

Optimaal gebruik van de lestijd 
Het gaat steeds beter met het starten van de les om 8.30 uur. Af en toe zijn er nog kinderen te laat. 

Het is voor een kind niet prettig om later de groep in te komen. Daarnaast stoort het ook de les. 

Tevens wil ik u verzoeken om zo min mogelijk tijdens schooltijd met uw kind naar de tandarts/dokter 

te gaan. De kinderen missen dan belangrijke lessen. Een van onze verbeterpunten is het optimaal 

gebruik maken van effectieve lestijd. Daar hebben wij u bij nodig! 
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Even voorstellen 
In Montininieuws nr 1 heeft Gerben van Pel zich voorgesteld als 

student van de Pabo. Hij loopt één dag per week stage bij de 

Poema’s. Vanaf deze week is Gerben ook gestart als 

onderwijsassistent in de onderbouw. Hij komt ons onderbouwteam 

drie dagen per week versterken. Gerben heeft jaren ervaring als 

onderwijsassistent.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team, 

Milou van Wensen 


