Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
4-6-2021, week 22

Agenda
Maandag 7 juni
Inleveren voorkeursbriefjes
groep 2 en 5
Woensdag 16 juni
Studiedag, alle leerlingen
hebben vrij

wk 23

Veegouders uit BB3
vrijdag 11 juni

Verkeersexamen vrijdag 11 juni
Op vrijdag 11 juni zullen alle leerlingen
in groep 7 en 8 hun praktisch verkeersexamen afleggen. Er zal de nodige
bedrijvigheid op het plein plaatsvinden
en door een deel van Wageningen is een
route uitgezet die de kinderen moeten
fietsen. Hiervoor hebben ze de route
meegekregen op papier. Reminder: Het is
de bedoeling dat de kinderen deze route,
onder uw begeleiding, enkele keren
gefietst hebben voor de dag van het
examen, zodat ze de lastige punten en
verkeerssituaties (her)kennen. In de klas
besteden wij ook aandacht aan deze
situaties. De fietsen zijn inmiddels op
school gecontroleerd. Mochten daar
aandachtspunten uit zijn voortgekomen,
dan dienen de ontdekte mankementen
voor 11 juni hersteld te zijn. Alleen met
een goedgekeurde fiets mag uw kind
deelnemen aan het verkeersexamen.
Heel veel succes groep 7 en 8!

Eindelijk… de zon!!
Afgelopen weekend wisten we bijna niet
meer meer wat ons ‘overkwam’: blauwe
luchten, geen (donder)wolk te zien. Het
was even wennen, dat wel. Omdat we tot
nu toe met z’n allen niet echt aan de zon
zijn blootgesteld, is onze huid nog erg
kwetsbaar. Denkt u er aan om uw
kind(eren) ’s morgens in te smeren met
minimaal factor 30? Zeker rond het
middaguur kan de zon onbarmhartig
schijnen. Hoe fijn het ook is dat we de
zon weer zien en de warmte voelen,
willen we graag de huid van kinderen
beschermen. Fijn als u als ouder hierin
zorgt voor de bescherming van uw eigen
kind.

Sponsoractie in
het kader van
ons 50 jarig
jubileum!
Graag willen wij
u er aan helpen
herinneren dat de
kinderen sponsors
moeten zoeken
Voorkeursbrieven mee groep 2 en 5
om geld in te
Afgelopen woensdag kregen de leerlingen
zamelen voor ons
uit groep 2 en 5 de papieren versie van
goede doel in
hun ‘voorkeursbrief’ mee. Daarop kunnen
Tanzania. Uw aandacht voor de sponsorde kinderen aangeven of, en zo ja met
actie zorgt er vast mede voor dat zij daar
wie, ze volgend jaar in de groep zouden
actief mee bezig blijven. Het ingezawillen zitten. De ouders van de
betreffende groepen hebben de brief ook melde geld mag u in een potje bewaren.
Op 28, 29 en 30 juni kunnen de kinderen
digitaal ontvangen. Lees de brief goed
deze potjes inleveren bij hun leerkracht.
door. Wilt u het strookje alstublieft
uiterlijk maandag 7 juni inleveren bij de Wij hopen op een mooi bedrag. Er zijn al
een heleboel leuk acties op touw gezet.
leerkracht van uw kind? Als deze
We hopen van harte dat u uw kind wilt
maandag niet binnen zijn, gaan we
ondersteuenen met deze actie!
ervanuit dat er geen voorkeur is.

Woensdag 16 juni
Studiedag, alle leerlingen
hebben vrij
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Jarigen
Onze jarigen worden vermeld
in het ouderportaal

Dansproject onderbouw
Vol enthousiasme zijn de leerlingen van
de onderbouw afgelopen week begonnen
met een dans-project. Het boek
‘Moppereend’ van Joyce Dunbar
vormt de inspiratiebron voor de lessen,
die gegeven worden door dansdocente
Suzanna Windt.

Wasouders gezocht
Dit schooljaar hebben een aantal ouders
de taak op zich genomen om elke week
de was mee naar huis te nemen. Wij zijn
hen daar erg dankbaar voor. Ook komend
schooljaar zouden wij graag weer een
beroep willen doen op ‘wasouders’. Bij
genoeg aanmeldingen zal het ook deze
keer gaan om ongeveer 4 wasbeurten
verspreid over het schooljaar. U kunt dit
mailen naar de administratie via:
j.vanderwal@montessoriwageningen.nl

Gouden Regels
Regelmatig zetten we één van onze
‘Gouden Regels’ centraal in de
nieuwsbrief:

Gezocht: MR-ouder
In een aparte brief, die vrijdag 31 mei is
verstuurd, heeft de
Medezeggenschapsraad (MR) u vorige
week geïnformeerd over op handen
zijnde verkiezingen. Tot op heden
hebben wij nog geen reacties
ontvangen. In het kort zetten we
hieronder de zaken uit de brief op een
rijtje. Na dit schooljaar zit de termijn
van één van de ouders in de MR, Robert
Duiveman, er op en we zoeken dus een
enthousiaste opvolger! Een drietal
ouders vormt samen met drie
teamleden de Medezeggenschapsraad
(MR). Dit orgaan is wettelijk verplicht
gesteld door de overheid. De MR denkt
actief mee met het team mee over het
beleid van de school, kan voorstellen en
ideeën delen en kan de directie van
advies voorzien, zodat deze beslissingen
over het beleid van school, goed
afgewogen kan nemen. De MR vergadert
gemiddeld 6x per schooljaar.
Het MR-reglement bepaalt dat dit via
een verkiezing geregeld wordt. Bij deze
dan ook de oproep om je in te schrijven
als kandidaat voor de MR. Kun je
overkoepelend meedenekn en wil je je
opgeven als kandidaat voor de MR,
mail je gegevens voor 11 juni naar
fendegroot@gmail.com. Voor meer
informatie kun je bellen met één van de
zittende ouderleden van de MR:
 Fen de Groot, 06-17338455,
fendegroot@gmail.com
 Elena Johannsen, 06-48476473,
elena.johannsen@outlook.com
 Robert Duiveman, 06-17726683,
Duiveman@xs4all.nl

