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 Montininieuws nr. 14   december 2022 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 9 januari  Weer naar school 

Maandag 16 januari Koffieochtend MR 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Wat was het een mooie kerstweek deze week. Het begon op maandagochtend met een prachtige 

muzikale opening. Wat heb ik genoten van al het talent hier op school. Zo mooi en warmtevol hoe de 

kinderen samen met hun ouders optraden, maar ook de kinderen die op een muziekinstrument 

speelden, zongen of dansten. 

Vervolgens werden er op woensdag kerststukjes gemaakt en hebben kinderen een kerstkaart op de 

post gedaan. In alle groepen hoorde ik kerstliedjes klinken en de school was mooi versierd.  

In de avond was er het kerstdiner. Een prachtig kerstspel werd er gespeeld door de kinderen uit de 

bovenbouw. De kinderen uit de onderbouw en de middenbouw zongen mooie kerstliedjes. Daarna 

gingen alle kinderen in hun eigen stamgroep gezellig met elkaar eten. De kinderen waren allemaal zo 

trots op wat ze hadden meegebracht en genoten er zichtbaar van met elkaar. 

Tenslotte hebben de kinderen uit de onderbouw vanmorgen gezongen voor de bewoners van de 

Santvoorde.  

Heel veel dank voor de kerstcommissie die zo ontzettend hard heeft gewerkt om dit tot een groot 

succes te maken.  

Het was een sfeervolle week en een mooie afsluiting van het jaar 2022. 

Warme groet, 

Milou van Wensen 
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Kerstweek 
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Kerstspel 

Hieronder vindt u de link naar het filmpje van het kerstspel. Zo kunt u kijken en er ‘toch nog een 

beetje bij zijn’. Het is een besloten link, dus alleen de mensen die via de nieuwsbrief kijken, kunnen 

het zien.  

https://youtu.be/JtRWOnY7k8Q 

 

 

Koffie met de MR 

Op maandag 16 januari van 8.30 tot 9.30 uur nodigen we je uit om koffie te drinken met de MR. De 

oudergeleding van de MR is aanwezig om met je in gesprek te gaan. We staan open voor alles, ook 

onderwerpen waar op de ouderavond geen tijd of ruimte voor was, bijvoorbeeld sociale veiligheid en 

de verbeterplannen van de school. 

We wensen je alvast fijne feestdagen en een mooi 2023. 

De MR 

 

 

 

Wij wensen jullie fijne kerstdagen toe en een heel mooi en 

sprankelend 2023! 

Het team van de Montini 

https://youtu.be/JtRWOnY7k8Q

