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 Montininieuws nr. 19; 23 februari 2023 

 

 

 

Belangrijke data 
Vrijdag 24 februari  Studiedag team, kinderen gehele dag vrij 

Vrijdag 24 t/m zondag 5 maart Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 maart Inspectiebezoek 

Zaterdag 11 maart Tuindag 

Maandag 13 maart Studiedag team, kinderen gehele dag vrij 

 

 

Beste allemaal, 

Dit is het eerste Montininieuws voor mij. De eerste twee weken zijn voorbijgevlogen. Ik heb al met 

veel mensen kennis kunnen maken en ik ken steeds meer namen van de kinderen. Wat was het een 

fijn en warm welkom. Het voelt goed om zo, met open armen, ontvangen te worden. Mijn 

complimenten voor de goede sfeer op de Montinischool.  

Zoals jullie hebben kunnen lezen, heb ik nu officieel het stokje overgenomen van Milou. Ik ben 

dankbaar voor de goede overdracht en voor al het werk dat zij en het team al hebben verzet. Samen 

voeren we het gesprek met de onderwijsinspectie. Milou vanuit de blik en kennis van alles wat er is 

neergezet in de afgelopen periode en ik zal hun mijn visie delen en vooruitblikken naar de koers en 

stappen die nog worden gezet de komende jaren. 

Voor jullie begint de vakantie morgen al. Ik wens iedereen heel veel plezier en ontspanning. We zien 

elkaar weer op maandag 6 maart. 

 

Hartelijke groet, 

 

Marcia 
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Studiedag vrijdag 24 februari 

Vrijdag is een lesvrije dag. Wij als team hebben dan een studiedag met elkaar. We gaan in de ochtend 

aan de slag met handelings- en opbrengstgericht werken. Dat bestaat uit het duiden van de 

leeropbrengsten IEP vanuit de grote zorgcyclus De IEP-toetsen worden twee keer per jaar 

afgenomen. We richten ons op het analyseren van de opbrengsten en het actualiseren van de 

groepsplannen voor de volgende periode. In de middag staat het programma in het teken van het 

inspectiebezoek. We blikken terug op de afgelopen periode en we zetten de puntjes op de i voor 7 

maart. 

 

 

Carnaval; een sfeerimpressie 
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Tuindag zaterdag 11 maart tijdens NL Doet 

Zaterdag 11 maart steken we samen de handen uit de mouwen tijdens de landelijke vrijwilligersdag 

NL Doet. We geven het groene schoolplein weer een opfrisbeurt. Vele handen maken licht werk! 

Snoeien, vegen, harken, wilgentenen vlechten, de moestuin omspitten, er is genoeg te doen. We 

gaan van 8 tot 12 uur aan de slag. Komen jullie ook een uurtje helpen?  
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Kinderen maken voordelig kennis met sport en cultuur tijdens High 5 

Ook dit voorjaar kunnen kinderen op zoek naar de sport die bij hen past of naar hun creatieve talent, 

in het kader van ‘High 5’. In samenwerking met een groot aantal verenigingen zijn er weer allerlei 

kennismakingslessen voor sport, dans, scouting en muziek georganiseerd. Alle lessen zijn leuk en 

leerzaam. Kinderen kunnen zo zowel hun sportieve als hun creatieve en muzikale vaardigheden 

ontdekken en ontwikkelen. Het uitproberen van verschillende sporten en activiteiten helpt kinderen 

bij het vinden van een leuke hobby die bij hen past. Dat is de gedachte achter High 5, dat al heel wat 

jaren georganiseerd wordt door de gemeente Baarn in samenwerking met een groot aantal 

verenigingen en organisaties.  

Kennismaken gaat in korte cursussen van vier lessen voor 6 euro per cursus. Op deze manier kunnen 

kinderen verschillende sporten en activiteiten gemakkelijk en voordelig uitproberen. De lessen 

worden altijd na schooltijd gegeven. Er is een grote variëteit aan cursussen: badminton, turnen, 

dansen, ballet, jiu jitsu, dammen, tennis, tafeltennis, kickboksen, judo, handbal, zwemmen, volleybal, 

hockey, musical- en diverse muzieklessen.  

Voor wie is het? De cursussen zijn bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 van de 

basisschool, die kennis willen maken met een (nieuwe) sport of culturele activiteit. Voor sommige 

cursussen geldt een leeftijdsgrens. Deze staat aangegeven op de speciale websites voor informatie 

en aanmelden.  

 

Informatie over de cursussen en aanmelden gaat via de websites: 

www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn  (voor sport) 

www.activity4kids.nl/culture4kids/baarn  (voor cultuur & muziek) 

 

Onder ‘High 5 voorjaar 2023’ staan alle cursussen waar men uit kan kiezen dit voorjaar. Als u op de 

activiteit klikt, verschijnt meer informatie over de cursus. Voor aanmelden moet u zich eerst hebben 

geregistreerd op de website. Dat doet u door rechts bovenin op ‘registreer’ te klikken en vervolgens 

de gegevens in te vullen. Daarna wordt er een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord 

toegezonden. Heeft uw kind al eerder meegedaan aan een activiteit via deze website dan kunt u 

direct inloggen. Voor het daadwerkelijk aanmelden klikt men op ‘aanmelden’ bij de gewenste cursus. 

Als alles goed is ingevuld, wordt er een bevestiging van de inschrijving toegezonden naar het 

opgegeven e-mailadres. 

 

 

http://www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn
http://www.activity4kids.nl/culture4kids/baarn

