Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
9-7-2021, week 27

Agenda
Vrijdag 16 juli
Laatste schooldag, alle leerlingen hebben om 12.00 uur
vrij!!

wk 28

Geen veegouders deze
week, hopelijk mogen
we na de zomer weer
op uw medewerking
rekenen!

N. Neuman
Er hebben
zich
voldoende
ouders als
wasouder
aangemeld
voor het
komende
schooljaar!

Overgang van TSO-vereniging naar de
samenwerking met ‘Haasje- Over’.
Via een aparte brief heeft u vanuit de TSO
vereniging een brief ontvangen waarin
staat dat tijdens de ALV van 29 juni jl. is
besloten de Vereniging voor Kinderopvang
Wageningen op te heffen. Dit lag in de lijn
der verwachtingen, gezien de invoering
van het 5 gelijke dagen model. Gedurende
het proces van het onderzoeken om over
te gaan naar andere schooltijden, hebben
we als school en overblijfvereniging
samen opgetrokken om een nieuwe
geschikte partner te vinden die de
pleinwacht gaat verzorgen.
Daarbij wilden we graag koesteren wat we
al in huis hadden met een andere
organisatievorm er achter. In de praktijk
bleek dit moeilijker dan gedacht, maar…
er is een prachtige oplossing gekomen!
Zowel het bestuur van onze huidige
overblijfvereniging, als de MR als de
school zijn hier heel blij mee: ‘Haasjeover’ zal de pleinwacht voor de school
gaan verzorgen! Shelley Pattiasina is de
drijvende kracht achter ‘Haasje-Over’.
Hierdoor kunnen we de organisatie die we
hadden voor een groot deel behouden.
Alleen het innen van de vrijwillige
bijdrage om dit te kunnen bekostigen
gaat vanaf het nieuwe schooljaar via
school. Daarover ontvangt u aan het
beging van het nieuwe schooljaar een
brief.
Via deze weg willen wij de
overblijverening ontzettend bedanken
voor al die jaren dat we zo prettig hebben
samengewerkt! Meer dan 40 jaar is niet
niks! Chapeau aan iedereen die zijn/haar
steentje heeft bijgedragen aan de
vereniging! Ook het proces naar een
nieuwe vorm en organisatie, getuigd van
een fijne samenwerking aangezien we
hierin samen hebben opgetrokken met
uiteraard ook de MR. Dank allemaal!

samenwerkingsvorm met de school,
doordat er nog wel behoefte is aan
toezicht op het plein tijdens de pauzes
van de leerkrachten. Met twaalf jaar
ervaring en een fijn team van vaste
overblijfkrachten kunnen wij
de behoefte aan de nieuwe vorm van
pleinwacht zelf vervullen. Hiervoor is
‘Haasje-over’ pleinwacht in het leven
geroepen. Wij gaan op dezelfde wijze de
zorg voor de kinderen tijdens de
pauze vervullen door een fijne sfeer die
er al is, te behouden. De doorgaande lijn
in de pedagogische aanpak vanuit school
met de 10 gouden regels en de 3 ‘V’s’ als
basis afspraken blijven wij ook hanteren, net als nu. We willen er gezamenlijk
zorg voor dragen dat de kinderen zich
veilig voelen. Daarbij helpen wij de
kinderen met het oplossen van conflicten
en zorgen er mede voor dat de kinderen
het fijn hebben met elkaar tijdens het
buitenspelen.
Ook ouders zijn in deze nieuwe vorm van
pleinwacht van harte welkom om te
participeren. Vooral kinderen uit de
onder- en middenbouw weten het
bijzonder te waarderen wanneer zij hun
ouders op het schoolplein zien en actief
meehelpen.Voor gegevens en aanmelding
hiervoor kijk op www.haasje-over.com.
We hebben er heel veel zin in! Voor nu
alvast een fijne zomervaknatie gewenst!
Shelley Pattiasina tel.06-28084874 of
www.haasje-over.com
Info@haasje-over.com

Afscheid groep 8 groot succes!
“Van Alles in Wonderland”
Wat heeft onze groep 8 gisteren staan
schitteren op de planken in de Junushoff!
Twee keer hebben ze een fanatastische
voorstelling verzorgd voor een
enthousiast publiek. Het was dit jaar
extra spannend hoe de voorstelling
‘Haasje-Over’ stelt zich voor
vormgegegeven kon worden. Normaal
Samen met het bestuur van de huidige
beginnen de leerkrachten al rond de
TSO vereniging, heb ik als coördinator
meivakantie met een gezamenlijke start
twaalf jaar gewerkt om alle zaken rondom die uiteraard ‘live’ is. Daarna volgen nog
de organisatie van het overblijven uit te
veel bijeenkomsten met de hele groep
voeren. Nu er sprake is van een 5 gelijke
zodat de voorstelling stap voor stap
dagen model en de vereniging ophoudt te verder gevormd wordt.
bestaan, is mijn werk hierbij beëindigd.
Er ontstaat echter een nieuwe
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Jarigen
De jarigen worden in ons
Ouderportaal vermeld

Sportagenda:

De start en heel veel andere
bijeenkomsten waren allemaal digitaal
dit jaar. We mochten de groepen niet
mengen wegens de coronamaatregelen,
waar we dit normaal juist stimuleren.
Tot twee weken geleden mochten we
gelukkig wel de groepen weer mengen.
Alles wat de kinderen hadden bedacht
en voorbereidt is een prachtig verhaal
gegoten waarin Alice, en alle figuren uit
het Wonderland, een rol in speelden.
Ontzettend knap hoe de kinderen,
uiteraard met hulp van de leerkrachten
en Ymke, dit tot zo’n mooi resulaat
hebben gebracht! Chapeau!!
Wat een talenten allemaal! Iedereen
heeft op zijn of haar manier het beste
uit zichzelf gehaald met eigen bedachte
dans, zang, toneelspel, muziek,
beweging, enz. Het was magisch in het
Wonderland en er gebeurde van Alles!
We zijn trots op groep 8 en wensen ze
alle succes toe op het voortgezet!! We
gaan ze missen!

Zaterdag 17/20/21/22 juli
Vanaf 9.00 uur
SAM Sportweek Junior
Vanaf 20 september
SAM Multisport Junior

Ook de ouders van groep 8 hebben ons
enorm verrast. Ze hebben ons
meegenomen in prachtige filmjes die ze
gemaakt hadden uit het leven van

groep 8 en hun tijd op school. Zelfs
Maria Montessori deed mee! We hebben
een prachtig kunstwerk gehad,
uitgereikt door Maria zelf. Een soort
‘Andy Warhol’ waarop Maria zelf 4 keer
te zien is. Een ode aan de grondlegster
van ons montessorionderwijs. Met het
50 jarig bestaan van de school dit jaar,
een prachtig toepasselijk cadeau!
Uiteraard had het team ook een lied
voorbereid met een filmpje voor het
afscheid. Met mondkapjes en rolmaatjes
op anderhalve meter stond het team op
het toneel.
Naast het afscheid van groep 8, gaan we
ook veel ouders missen omdat hun
jongste kind van school af gaat.
Ontzettend bedankt voor alle jaren van
support en hulp die jullie als ouders
gaven… Ook jullie gaan wij echt missen!
Dit jaar voelen dit extra omdat we jullie
zo weinig hebben mogen zien...
Nogmaals dank lieve ouders!
Schoolbiebouder(s) gezocht
Na de zomervakantie mogen de
schoolbiebouders waarschijnlijk weer
aan de slag in onze mooie
schoolbibliotheek. Een aantal ouders
stopt door een nieuw werkrooster, of
doordat het laatste kind van school
gaat. Daarom zoeken we twee nieuwe
teamleden. Deze leuke taak kost je
maar 1 uur per 2 weken. Wat ga je
doen? Je helpt kinderen bij het zoeken
van boeken; je leent uit; je neemt in;
als je het leuk vindt, kan je soms helpen
met incidentele klussen zoals leenklaar
maken van nieuwe boeken. De bieb is
geopend van 8.30-9.30 op dinsdag t/m
vrijdag. Wat moet je kunnen? Een
beetje computervaardigheid is nodig.
Vragen of interesse? Neem gerust
contact op met Maaike (moeder van
Elske MB4 -> BB2):
mprangsma@gmail.com 06-38355811
(privé, geen Whatsapp/Signal) 0643844084 (werk, wel Whatsapp/Signal)

Studie(mid)dagen en vakantierooster 2021 - 2022
28 september Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
11 november Studiemiddag, alle leerlingen hebben vrij vanaf 12.00 uur
7 december Studiemiddag, alle leerlingen hebben vrij vanaf 12.00 uur
27 december t/m 7 januari Kerstvakantie
10 februari Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
23 maart Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
15 t/m 18 april Paasweekeinde
25 april t/m 6 mei Meivakantie (Koningsdag valt in de meivakantie)
13 mei Studiedag, alle kinderen hebben vrij
26 t/m 29 mei Hemelvaartweekend
5 en 6 juni Pinksterweekend
7 juni Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
11 juli t/m 19 augustus Zomervakantie

