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 Montininieuws nr. 11.  25 november 2022 

 

Belangrijke data  
Woensdag 30 november  Schoen zetten (geef uw kind een extra schoen mee) 

Maandag 5 december  Sinterklaasviering 

Dinsdag 6 december  Studiedag, kinderen zijn gehele dag vrij 

Woensdag 21 december  Kerstviering met avondeten (tijd volgt nog) 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Op donderdag 24 november is er weer een ouderavond geweest. Er waren ongeveer 50 ouders. Eerst 

heeft Marleen namens het bestuur gesproken, vervolgens heeft Milou verteld wat er de afgelopen 

maanden is gedaan en wat er gaat gebeuren op de school de komende maanden. Tenslotte is 

iedereen uiteengegaan naar de verschillende kwaliteitskringen. In de kwaliteitskringen (rekenen, 

jenaplan/burgerschap, wereldoriëntatie, taal, (hoog) begaafdheidsonderwijs) is verteld waar wij de 

afgelopen 90 dagen mee bezig zijn geweest op de verschillende gebieden.  

 

Nieuws vanuit MR 

De afgelopen weken zijn we betrokken geweest bij een aantal belangrijke zaken die nu spelen. Te 

beginnen bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur voor de Montinischool. Vanuit 

de MR nemen er 2 leden plaats in de benoemingsadviescommissie. Wanneer er nieuws is, zal dit 

gecommuniceerd worden. Tegelijkertijd blijven we maandelijks een vinger aan de pols houden bij de 

directie om meegenomen te worden in de voortgang van het verbeterplan. Dit keer was er speciale 

aandacht voor de kwaliteitskringen en de zorgstructuur. Als MR proberen we ook goed zicht te 

houden op de financiële situatie van de school. We zijn hierover in gesprek met het College van 

Bestuur en de controller van het Sticht. 

 

Gymtijden bovenbouw 

De gymtijd van de bovenbouw start op maandagochtend om 8.30 uur. De reden hiervoor is dat wij 

anders roostertechnisch niet uitkomen met ons lesprogramma. Helaas mist er een groep de 

weekopening. Om de drie weken zullen wij de groepen wisselen van starttijd, zodat zij wel de 

weekopening meemaken.  
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Sinterklaas nieuws 

Wat een gezellige tijd is er aangebroken. Intochten, samen 

zingen, schoen zetten en straks de mooie pakjesavonden. 

Op school is het bericht maandag binnen gekomen dat er 

echt een pieten tekort is. Dat Sinterklaas echt met een 

probleem zit. De onderbouw heeft prachtige reclame 

folders gemaakt met alle soorten pietenfuncties.  

 

Tijdens de weeksluiting vrijdag heeft een deel van het team 

gesolliciteerd als Piet. Maar rijmen met maar 1 woord, 

strooien in alle hoeken maar de hoek niet kunnen kiezen en 

een deurbelpiet die goed had geoefend, maar helaas te 

klein is voor alle deurbellen! Milou kwam met de vraag of 

de stamgroepleiders konden stoppen met oefenen om Piet 

te worden, zij zijn geschikt om les te geven en notabene is 5 

december een lesdag en moeten we gewoon op school zijn! 

 

De kinderen kwamen met het geniale idee om de ouders te 

vragen voor het pieten tekort. Als lopend vuurtje ging dit 

door de school en volgende week vrijdag komt er een hele 

groep ouders bij "hoofdpiet" Mathijs solliciteren op de 

Montini. Spannend. 

 

De Poema’s trapten vrijdag af en de IJsberen volgden vandaag met een geweldig pietentoneel. Twee 

prachtige verhalen zijn er geschreven, met veel plezier gepresenteerd en iedereen genoot. Op naar 

vrijdag, voor het laatste toneelstuk van de Kangoeroes.  

 

Komende week mogen de kinderen woensdag hun schoen zetten en komt de dag dat Sinterklaas 

naar de Montini komt steeds dichterbij. Over deze dag ontvangt u vrijdag in de nieuwsbrief de laatste 

informatie. 

 

Groeten van Het Sinterklaasteam! 

 


