Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
11-6-2021, week 23

Agenda
Woensdag 16 juni
Studiedag,
alle leerlingen
hebben vrij

50 jarige Jubileum actie goede doel;
hoe innovatief sommige kinderen zijn….
Sinds 3 weken werken de kinderen hard
om geld in te zamelen voor ‘The Olive
Branch for Children’- Montessorischolen in
Tanzania. We horen van de kinderen
allerlei geweldig leuke en originele
initiatieven. Enkele voorbeelden zijn:

50 km gefietst op
een tandem

Doordat er zowel dit als vorig schooljaar
geen traditionele schoolfotograaf foto’s
zijn genomen en er wel de behoefte is
aan een leuke groepsfoto, hebben we het
anders aangepakt. En… omdat we 50 jaar
bestaan als school, geven wij hem
daarom cadeau aan iedereen! Deze foto
is vandaag aan elk kind meegegeven in
een envelop. Check even de tas van uw
kind als hij/zij er niet zelf mee komt.

50 games spelen en
daarna 1 hele week
niet mogen gamen

HAPS-kamp bovenbouw 2021
Sinds woensdag 2 juni staat voor alle
ouders van leerlingen in groep 5, 6 en 7
op het ouderportaal de intekenlijst voor
begeleiding van HAPS-kamp open,
inclusief een uitgebreide informatiebrief.
Die brief is in plaats van een informatieavond over het kamp. Schroom niet uw
verdere vragen over mogelijke begeleiding aan ons te mailen. De aanmeldingen
druppelen binnen. U kunt intekenen t/m
zondag 27 juni.

slakken verzamelen in de tuin en
vrijlaten op de Eng.

Jarigen
Onze jarigen worden
vermeld in het ouderportaal

50 glaasjes
limonade verkopen
op straat

wk 24

50 keer de hond
uitlaten

Veegouders uit OB4
vrijdag 18 juni

Jubileumfoto
Uw kind krijgt
vandaag een school
‘groepsjubileumfoto’
cadeau.

op de camping de
afwas van het
familieweekend
doen

U ziet het, er wordt flink geklust, creatief
gedaan en, zeker niet onbelangrijk, geld
verdiend voor het goede doel! Over 3
weken, op 28 juni, verzamelen we al het
verdiende geld op school. Succes met het
uitvoeren van alle klussen!

Ziekmeldingen graag telefonisch
doorgeven
Soms zien we dat kinderen per mail
worden ziekgemeld. De mail wordt niet
altijd meteen gelezen, aangezien er les
gegeven wordt en andere zaken te doen
zijn. In de jaargids staat ook het verzoek
om te bellen als uw kind afwezig is. We
weten dat het soms even duurt voordat
er opgenomen wordt. Als beller hoort u
namelijk niet dat wij in gesprek zijn
i.v.m. verschillende lijnen die wij
hebben. De vraag is dan ook of wilt
blijven te bellen tot er wordt opgenomen, want dat doen we echt!(Ook dit
staat vermeld in de jaargids.) Edwin
(onze conciërge) neemt de telefoon op in
de ochtend.Hij doet elke ochtend een
ronde langs alle groepen om de
afmeldingen door te geven en te vragen
of er nog kinderen missen zodat er nog
nagebeld kan worden.Het fijnst is als u
zelf belt tussen 8.00- 8.30 uur op de
school lijn: 0317-412296. We zouden het
op prijs stellen als iedereen dit op deze
manier doet. Dank alvast!

