Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
18-6-2021, week 24

Agenda
Vrijdag 18 juni
Verslagen mee
21 juni t/m 2 juli
Oudergesprekken
Donderdag 8 juli
Afscheidsvoorstelling groep 8

wk 25

Veegouders uit MB4
vrijdag 18 juni

Verslagen mee naar huis
De leerlingen van groep 1 t/m 7 hebben
vandaag hun verslag mee naar huis
gekregen. Wij hebben u dinsdag hierover
een uitgebreide brief gestuurd via ons
ouderportaal. Is uw kind nog niet zo lang
op school, dan geldt voor u een
uitnodiging voor een 6-weken-gesprek.
Oudergesprekken inplannen
Aansluitend op de verslagen willen we
graag de oudergesprekken weer inplannen. Ook deze keer gaat dit allemaal
digitaal. In de brief van afgelopen dinsdag kunt u lezen wat op u/uw kind van
toepassing is. Vanaf 16.00 uur vanmiddag
kunnen ouders intekeken voor wie dit van
toepassing is.

Dansproject onderbouw
De onderbouw kinderen doen momenteel
mee aan een dansproject vanuit het
Kunstmenu met juf Suzanna. Eén van de
kinderen was zo geïnspireerd en vroeg:
“Zullen we samen een regenboog
maken?” De kinderen dansen met
gekleurde linten op de vrolijke muziek
van Vivaldi, ‘Het Voorjaar’uit de ‘Vier
jaargetijden’. Het is enorm genieten om
de onderbouw zoveel plezier te zien
beleven aan deze bijzondere danslessen.

Moestuintjes in de onderbouw
In de onderbouwgroepen is volop
gekweekt in de klassen. Nu staan de
Ons goede doel: nog een reminder!
plantjes in de tuintjes. We zijn benieuwd
Sinds een aantal weken werken de
of alles goed opkomt! De kinderen gaan
kinderen hard om geld in te zamelen
graag kijken bij de moestuinje om te zien
voor ‘The Olive Branch for Children’hoe hun plantjes groeien en om ze te
Montessorischolen in Tanzania. We horen verzorgen.
van de kinderen allerlei geweldig leuke
en originele initiatieven die met het
Wasouders gezocht
getal 50 (ons jubileumjaar) te maken
Dit schooljaar hebben een aantal ouders
hebben; er wordt flink geklust, creatief
de taak op zich genomen om elke week
gedaan en, zeker niet onbelangrijk, geld de was mee naar huis te nemen. Wij zijn
verdiend voor het goede doel! Over ruim hen daar erg dankbaar voor. Ook komend
een week, op 28 juni, verzamelen we al schooljaar zouden wij graag weer een
het verdiende geld op school. Succes met beroep willen doen op ‘wasouders’. Bij
de laatste loodjes, we hopen op een
genoeg aanmeldingen zal het ook deze
mooie opbrengst!
keer gaan om ongeveer 4 wasbeurten
verspreid over het schooljaar. U kunt dit
mailen naar de administratie via:
j.vanderwal@montessoriwageningen.nl
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Jarigen
De jarigen staan vermeld in
ons ouderportaal

Verkeersexamen groep 7 en 8
Goed nieuws!! Alle leerlingen uit groep
7 en 8 van onze montessorischool die
aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen hebben deelgenomen,
zijn geslaagd! Proficiat allemaal!!
Dit jaar heeft ook groep 8 meegedaan,
omdat het examen vorig jaar is
uitgevallen voor groep 7 wegens de
lockdown.

Dat alle kinderen van groep 7 elk jaar
verkeersexamen kunnen doen, gaat niet
vanzelf. Er is een clubje ouders, van de
deelnemende scholen, dat samenwerkt
om dit voor elkaar te krijgen. Naast
deze club, worden er ook andere ouders
gevraagd om te helpen bij de
fietscontrole bijvoorbeeld, of bij het
bemensen van een post tijdens het
praktisch verkeersexamen. Wij willen al
deze hulpouders enorme bedanken voor
wat zij gerealiseerd hebben, want
zonder deze hulp zou het
verkeersexamen niet gedaan kunnen
worden. Chapeau allemaal!!
Oproep voor nieuwe mensen in de
verkeerscommissie.
Aansluitend aan het bovenstaande
stukje, doen we een oproep voor
nieuwe ouderhulp. De
Verkeerscommissie bestaat uit ouders
van diverse Wageningse scholen. Zij zijn
een belangrijke drijfveer om het
praktisch verkeersexamen te
organiseren. Vanuit onze school zijn dit
2 ouders die dit al een paar jaar doen.
Beide ouders stoppen ermee, omdat één
ouder geen kind meer op school heeft
volgend jaar en dat het verkeersexamen
al heeft plaastgevonden voor hun

kinderen. Eén van de leden wil nog
steeds helpen aan een goede overdracht
en op de zijlijn nog hulp bieden, maar
het stokje moet echt overgedragen
worden. Uw kind hoeft volgend jaar
echt niet in groep 7 te zitten om te
helpen, u kunt ook al inspringen als uw
kind nog jonger is.Voor de continuïteit
in de commissie zou dit ook het fijnst
zijn! Het is een prettige samenwerking
tussen de leden van de commissie. We
zoeken vanuit onze school weer het
liefst 2 nieuwe ouders om hierin te
stappen. Eén kan ook, maar is
kwetsbaarder. Het verkeersexamen
vindt normaal gesproken ergens voor de
meivakantie plaats. De periode ervoor
wordt alles georgansieerd. Zonder
ouders vanuit onze school, kunnen onze
kinderen niet deelnemen. Als school, en
wij verwachten ook u als ouders, vinden
het belangrijk dat wij de kinderen
hieraan deel laten nemen, zodat ze
leren veilig de weg te gebruiken. Zeker
met het oog op het feit dat onze oudste
leerlingen naar het Voortgezet
Onderwijs gaan, vinden wij het extra
belangrijk.
We hopen dan ook dat er ouders zijn die
dit willen oppakken. Helpt u mee? U
kunt zich aanmelden bij de leerkracht
van uw kind. Heeft u vragen, kunt u zich
wenden tot Hielke Lootsma:
halootsma@gmail.com Hielke heeft dit
een de afgelopen jaren opgepakt voor
onze school. Hielke wil aankomend
schooljaar zorgdragen voor een goede
overdracht en eventueel, indien
gewenst, als ondersteuning in de
commissie.

