Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
2-7-2021, week 26

Agenda
Woensdag 7 juli
14.00 – 16.00 uur
Afscheid groep 2
Donderdag 8 juli
Afscheidsvoorstelling groep 8
Vrijdag 16 juli
Laatste schooldag: alle
leerlingen hebben vrij
vanaf 12.00 uur

wk 27

Veegouders uit OB1
vrijdag 9 juli

‘Van Alles in Wonderland’
Op donderdag 8 juli is het zo ver, dan
geven de leerlingen van groep 8 hun
afscheidsvoorstelling. Na de lockdown
stond groep 8 voor een enorme
uitdaging: in de laatste twee weken en
de komende dagen knetterhard werken
om ‘Van Alles in Wonderland’ op de
planken te krijgen.
Middagvoorstelling groep 8 bijwonen?
De leerlingen van groep 6 en 7 zullen ’s
middags de voorstelling bijwonen. Zij
ontvangen hiervoor een gratis kaartje.
Het is echter wel de bedoeling dat zij
hier op eigen gelegenheid naartoe
komen. De voorstelling begint om 14.45
uur. Het is belangrijk dat alle leerlingen
ruim op tijd aanwezig is. De voorstelling
zal tussen 15.45 en 16.00 uur zijn
afgelopen. Ouders die hun kind ophalen
kunnen buiten op hen wachten.
Vandaag kunnen we inventariseren
hoeveel kinderen van groep 6 en 7 hier
gebruik van maken en hoeveel kaartjes
er nog over blijven voor de losse
verkoop. De verwachting is dat er voor
middagvoorstelling genoeg kaartjes over
zijn die vanaf maandag verkocht zullen
worden. Een paar ouders van groep 8
pakken dit op en zal gebeuren op het
plein bij de picknicktafel onder de boom
op:
- maandagochtend en
maandagmiddag 5 juli
- dinsdagochtend en
dinsdagmiddag 6 juli
- woensdagochtend 7 juli
Uiteraard zolang er nog kaartjes verkocht
kunnen worden, want: OP=OP!
Contant betalen hoeft niet, er wordt een
‘tikkie’ gestuurd naar u voor de betaling.
U zult begrijpen dat de kaarten door de
coronamaatregelen gelimiteerd zijn.
Hierdoor zijn er helaas geen extra
kaarten te koop voor de
avondvoorstelling. Dus: kom die
prachtige voorstelling van groep 8
gezellig in de middag bekijken!

Schoolreisje middenbouw
Vandaag zijn alle leerlingen uit de
middenbouw op schoolreis naar speeltuin
Tuindorp geweest, waar ze heerlijk
kunnen spelen en zwemmen. Omdat het
nogal snel georganiseerd moest worden,
is de administartieve afwikkeling wat
onder druk komen te staan. Mocht u het
(nog) niet gedaan hebben, wilt u dan
alstublieft het bedrag van €5 overmaken
op rekening NL15 INGB 0002.0395.63
t.n.v. St. Ouderfonds Montessorischool
onder vermelding van SCHOOLREISJE
MB, met vermelding van de naam van uw
kind plus de groep!

Afscheid groep 2
Ook de leerlingen van groep 2 hebben als
bestemming voor hun uitje gekozen voor
speeltuin Tuindorp. Alle leerlingen die na
de zomer doorstromen naar groep 3
hebben een uitnodiging gekregen voor
het afscheid van hun juf(fen) op woensdag 7 juli, dat we organiseren in deze
super gezellige speeltuin. Om 16.00 uur
kunt u uw kind hier ophalen.
Opbrengst goede doel a.s. maandag 5
juli laatste inlever moment.
De deadline van het inleveren van de
opbrengsten voor ons goede doel is
inmiddels verstreken. Niet alle leerlingen
hebben het potje met hun bijdrage
ingeleverd. Wilt u dit alstublieft
aanstaande maandag meegeven, dan
kunnen wij de bedragen bij elkaar optellen en zorgen dat dit overgemaakt kan
worden naar het goede doel. Wij zijn op
weg naar een mooi totaalbedrag!!

Verslagmappen mee naar school
Mocht u thuis nog een verslagmap van uw
kind vinden (behalve groep 8 natuurlijk),
wilt u deze dan alstublieft inleveren bij
de leerkracht van uw kind?
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Jarigen van
vorige en
komende week!
Deze leerlingen worden
vermeld in ons
ouderportaal

Haps-kamp schooljaar 2021-2022
Vandaag krijgen alle ouders die zich
hadden aangemeld als mogelijke
begeleider voor het HAPS-kamp een
brief (via hun kind). Daarin staat of u
wel of niet met de groep van uw kind
mee de tijdreis gaat maken in oktober/
november. Alle ouders van leerlingen
van de bovenbouw in het schooljaar
2021-2022 ontvangen vandaag ook via
het ouderportaal de paklijst voor het
HAPS-kamp. Na de zomervakantie zult u
alle andere informatie krijgen.

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. Wij hopen dat zich nog een
paar ouders aan zullen melden. U kunt
dit mailen naar de administratie via:
j.vanderwal@montessoriwageningen.nl

Vanuit de MR:
MR-verkiezingen
Zoals u heeft kunnen lezen in eerdere
nieuwsbrieven, is er per schooljaar
2021-2022 één plaats vacant in de
oudergeleding naast Fen de Groot en
Elena Johannsen die al in de MR zitten.
Er zijn 3 kandidaten die zich hebben
aangemeld. Er wordt een verkiezing
gehouden voor deze positie. Per gezin
mag één stem uitgebracht worden.
Vandaag, vrijdag 2 juli, krijgt uw oudste
kind dat hier op school zit een
stemformulier mee. U kunt op dit
formulier uw voorkeur aangeven.
Tijdens haal - en breng tijden zal de
stembus op het schoolplein staan. Eén
stembus op het grote plein (op de
picknicktafel) en één stembus op het
kleuterplein op de rand van de zandbak.
Bij voorkeur geeft u de stembrief aan
mee aan uw kind en zal uw kind het
stemformulier in de stembus stoppen.
Als u het prettig vind, mag u dit
stemformulier ook eerst in een envelop
doen en dat uw kind de envelop in de
bus doet. Zeker bij het bovenbouwplein
kunnen de kinderen dit heel goed
regelen voor u. Het onderbouwplein
mag u tijdens het halen en brengen van
uw kind zelf oplopen, dus dan kunt u
het formulier ook zelf in de bus
stoppen.
U kunt tot en met woensdag 14 juli uw
stem uitbrengen. LET OP: Mocht uw
oudste kind ziek zijn, ontvangt u
volgende week het formulier. (Met
meegeven aan een jonger broertje of
zusje, raken wij in het overzicht kwijt,
dus vandaar dat alleen de oudste het
formulier mee krijgt; we hopen op uw
begrip!)

