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 Montininieuws nr. 05.  23 september 2022 
 

Belangrijke data 
woensdag 28 september 8.30-9.30 uur Koffie met de MR in het BSO lokaal naast hoofdingang 

3 oktober t/m 14 oktober  Oudergesprekken 

22 oktober t/m 30 oktober Herfstvakantie 

donderdag 24 november Ouderavond over de schoolontwikkelingen 

 

 

Voortgangsgesprekken 

In de week van 3 oktober (week 40) en 10 oktober (week 41) vinden de voortgangsgesprekken 

plaats. Deze gesprekken duren 15 minuten en voeren we het liefst met ouders én kinderen. Het doel 

van dit gesprek is om elkaar te informeren over de ontwikkeling van uw kind in het licht van de 

gestelde doelen. Liggen wij op koers of moeten wij iets bijstellen? 

Het intekenen kan via Parro. De stamgroepleider(s) van uw kind(eren) geeft/geven dan aan wanneer 

de gesprekken zijn. Vanaf vrijdag 23 september 17.00 uur kunt u zich via Parro inschrijven. 

 

Vacature onderbouw 

Wij hebben een vacature voor de onderbouw opengesteld. Het is nog onduidelijk hoe het herstel van 

Karin gaat verlopen. Wij kiezen ervoor om een stamgroepleider aan te stellen voor de onderbouw, 

zodat wij daar meer ruimte krijgen voor de vervangingen. De vacature staat op de website van de 

Montini en komt op de website van Het Sticht en Meesterbaan te staan en delen wij via social media. 

Wij willen u vragen om de vacature ook te delen binnen uw eigen netwerk. De vacature sturen wij in 

de bijlage mee.  

 

Veiligheid fietsers 

Het is een aantal ouders opgevallen dat niet alle automobilisten weten dat de straten rondom school 

voor fietsers wel tweerichtingsverkeer is. De bovenbouw leerlingen van onze school moeten hun 

fiets voor de school neerzetten en moeten dus ‘tegen het verkeer in’. Zorg dus dat ook die fietsers 

ruimte hebben om veilig naar de andere kant van school kunnen komen. 
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Teamfoto 

Vorige week heb ik de teamfoto verstuurd. Op de foto ontbreken enkele collega’s: 

Deborah Karin Gerben Evelien Christine 

Lieveheersb. Konijnen Onderwijsassistent Administratie Administratie 

Liggend; Alice (beheerder, conciërge) 

Links naar recht onderste rij;  

Monique Kips (Panda’s), Lianne (Konijnen), Mathijs (Giraffen), Helle (Panda’s), Wietske 

(Lieveheersbeestjes), Michelle (onderwijsassistent onderbouw) 

Links naar rechts middelste rij; 

Sonja (intern begeleider), Lisette (remedial teacher), Monique Helmich (Dolfijnen), Laura (Dolfijnen 

en Pinguïns), Gerda (Orka's), Erika (Zeehonden), Saskia (Zeehonden), Anne (Pinguïns), Jasper 

(onderwijsassistent middenbouw) 

Links naar rechts bovenste rij; 

Milou (interim directeur), Marieke (IJsberen), Maud (Poema's, wordt Kangoeroes), Leonie 

(onderwijsassistent bovenbouw), José (nieuwe stamgroepleider Poema's), Angelique (IJsberen), Merel 

(onderwijsassistent bovenbouw), Lonneke (Kangoeroes), Heleen (Poema's), Hille (assistent conciërge). 


