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Donderdag 7 februari:
Maandag 11 februari:
Donderdag 14 februari:
Vrijdag 15 februari:
OB= onderbouw

Studiedag, alle leerlingen vrij.
Verslagen beschikbaar in Parnassys.
Ik vind je lief dag.
KOZ presentatie.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Beste ouders ,
Allereerst willen we u op de hoogte stellen van een bericht vanuit het bestuur van Monton.
Het gaat om een bestuurswijziging. In de bijlage vindt u de brief van de Raad van Toezicht
van Monton.
Natuurlijk houden we u als ouder middels deze nieuwsbrief op de hoogte van
ontwikkelingen in deze.
Staking Schoolleiders AVS
In de week van 4-8 februari a.s. roepen de vakbonden Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS) en CNV Schoolleiders op tot actie. In deze week wordt aan schoolleiders gevraagd
geen vervanging te regelen bij ziekte van leerkrachten, om zichtbaar te maken wat het
werk van een schoolleider inhoudt. Hierbij informeren wij u dat we besloten hebben deel te
nemen aan deze actie. Onze prioriteit ligt in deze week niet bij het vinden van vervanging
of het zoeken naar en organiseren van noodoplossingen voor opvang in de klas. In deze
tijd van lerarentekorten is onze ervaring dat we hier veel moeite voor moet doen, vaak met
zeer weinig resultaat. De tijd die we zouden besteden aan het zoeken naar een oplossing,
kunnen we nu goed inzetten voor onze overige (kern)taken, zoals klassenbezoeken
afleggen. De klassen worden niet samengevoegd of verdeeld, omdat dat de kwaliteit van
het onderwijs ook vermindert. We hopen op uw begrip.
Wanneer we een ziekmelding ontvangen in de week van 4 februari zullen we , indien we
dit een dag van te voren weten, per mail aan u laten weten. Indien we dit op de dag zelf
horen staan we bij de klassendeur om u dit te melden. We verzoeken u die dag zelf of in
overleg met andere ouders voor opvang van uw zoon/dochter te zorgen. Wanneer dit echt
niet lukt, kunt u dit aan ons laten weten. In dat geval zal opvang plaatsvinden in de school.
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Landelijke Onderwijs Staking 15 Maart
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11
maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle
onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. Vlak voor de provinciale
staten- verkiezingen op 20 maart 2019 wil de AOb duidelijk maken dat er een
investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin
gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan
investeren in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen de dalende leerling prestaties en
de lerarentekorten tegengegaan worden. Volgens de AOB is het nu de kans om het
anders te doen, na de provinciale staten- verkiezingen van 20 maart. Alles wijst erop dat
de huidige coalitie dan zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer en steun bij de
oppositie moet zoeken. “Als onderwijs moeten we daarom vooraf duidelijk maken dat
onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt”, zegt de AOb-voorzitter. De
AOb wil dat er nog in deze kabinetsperiode een start wordt gemaakt. Voor primair tot en
met wetenschappelijk onderwijs is daarvoor structureel 4 miljard euro nodig.
In het team van Arcade zullen we een peiling doen aangaande bovenstaande staking.
Staken is een recht van ieder afzonderlijk teamlid en niet van de school. In de nieuwsbrief
voor de voorjaarsvakantie zullen we u infomeren over de stand van zaken en de
consequenties daarvan.
Oudergesprekken
Wilt u zich inschrijven voor de oudergesprekken van uw kind(eren)? De leerkrachten
hebben een intekenlijst bij de klassendeur opgehangen!
Gymzaal
Graag sluiten we af met goed nieuws! Volgens de laatste berichten kan de gymzaal in ons
pand per 4 februari a.s. weer gebruikt worden. De busreisjes waren een groot avontuur
natuurlijk…. maar wat zijn we blij dat we bijna weer terecht kunnen in ons eigen gebouw!
Met warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
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Boogbode
Voor de Boogbode ben ik nog steeds dringend op zoek naar een of twee extra
hulpouder(s)! Ook gezien ik zelf met ingang van volgend schooljaar stop. Als er dan geen
hulp is dan komt er ook geen Boogbode meer uit.
De Boogbode wordt drie keer per jaar gemaakt door een zeskoppige redactie uit de
bovenbouw. Twee of drie ouders helpen de kinderen daarbij.
Per jaar zijn er drie edities waarvoor elk 5 vergaderingen worden gehouden op
vrijdagmiddag van 13.00 - 14.30 (dagen kunnen evt. ook in overleg). Je begeleid de
kinderen dan bij het maken ervan. Nog een taak van de ouder is om de teksten en
beelden samen te voegen en op te sturen naar onze vormgeefster (ook een ouder).
Heb je interesse om de kinderen te helpen drie mooie schoolkranten per jaar te maken?
Laat het mij weten via boogbode@gmail.com.
Groetjes Karen Bosch
Papa, mama, zing je mee?

Over vier weken is het zover: op 15 februari om 14.30 zingen we buiten met de héle Brede
School het Zand: 800 kinderen en hun ouders en docenten.
Ouders kunnen de KOZ-liedjes leren tijdens een van de inlooprepetities op woensdag of
vrijdagochtend om 8.30.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd in de klas van hun kind om mee te komen zingen
tijdens de laatste KOZ-les voor het schoolpleinconcert op 15 februari.
Montessorischool Arcade KOZ lessen
Donderdag 14 feb

10.30-11.00

Kira

Vrijdag 8 feb

10.00-10.45

Pinar

Donderdag 14 feb

9.00-9.30

Kira

Donderdag 14 feb

12.45-13.15

Kira

Donderdag 14 feb

11.15-12.00

Kira

Donderdag 14 feb

13.15-14.00

Kira
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Vrijdag 8 feb

9.30-10.00

Pinar

Donderdag 14 feb

9.30-10.15

Kira

Donderdag 14 feb

13.00-13.45

Jeffrey

Donderdag 14 feb

13.45-14.30

Jeffrey

Foute kerstuienaktie
Hieronder het bedankje van Save the Children.
De kerstelfjes hebben hun kersttruien weer opgeborgen en het nieuwe jaar feestelijk ingeluid.
Met dank aan jullie en al die andere scholen die zich voor kinderen in nood hebben ingezet!
De opbrengsten van Foute Kersttruiendag blijven binnenstromen. We zitten nu al op 150.000
euro. Fantastisch! Daarmee kunnen wij tienduizenden kinderen in landen als Syrië, Jemen en
Zuid-Soedan voorzien van warme kleding, dekens, eten of een veilige plek. In het door oorlog
verscheurde Jemen zetten onze hulpverleners zich bijvoorbeeld dag in, dag uit in om levens te
redden. We screenen en behandelen ondervoede kinderen, delen voedselbonnen en -pakketten uit
en vaccineren zo veel mogelijk kinderen om hen te beschermen tegen difterie.

Groeten,
Claartje Janse
Save the Children's
Foute Kersttruien Hoofdkwartier

-4-

