Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
16-7-2021, week 28

Agenda
17 t/m 22 juli
SAM Sportweek zomer
Maandag 30 augustus
Eerste schooldag

‘Onze’ Hanneke neemt afscheid
Na bijna 24 jaar op onze school gewerkt
te hebben, neemt Hanneke Brouwer met
een beetje pijn in het hart afscheid en
gaat ze met een welverdiend pensioen!
Deze hele week nemen we beetje bij
beetje afscheid van haar. Hanneke is al
verwend door haar groep. Ze heeft een
prachtig zelfgemaakt memoryspel
gekregen met uitspraken van de kinderen
en foto’s. Vanmorgen werd ze verrast op
het plein door haar groep en de ouders
van BB2 met een prachtige speech en
een mooi cadeau. Alle bovenbouwleerlingen, ouders en teamleden stonden
in een grote halve cirkel rondom haar.
Ze stond zichtbaar te genieten.

wk 35, eerste
week na de
zomervakantie

Veegouders uit MB1
vrijdag 3 september

Mooie woorden over en weer en tot slot
weer eens lekker gezongen met z’n allen
onder begeleiding van Henk. Vanmiddag
nemen wij als team afscheid van haar op
een bijzondere plek: Het prehistorische
dorpje “Haps”. We nemen Hanneke nog
één keer mee naar een voor haar bijzondere kamplocatie en gaan met haar terug
in de tijd. Ook zullen we figuurlijk terug
gaan in de tijd, de onderwijstijd van
Hanneke. Een montessorileerkracht in
hart en nieren die zich altijd met hart en
ziel heeft ingezet voor de kinderen, maar
ook de bres op ging voor het onderwijs in
het algemeen. Een gewaardeerde en
dierbare juf en collega die we enorm
zullen gaan missen! Het ga je goed lieve
Hanneke!

Jubileum sponsor-actie ‘The Olive
Branch’ in Tanzania
De afgelopen maand hebben alle
leerlingen van de Montessorischool hard
gewerkt om geld in te zamelen voor
Montessorischool The Olive Branch in
Tanzania. Er zijn allemaal klusjes
gedaan; van 50 stuks was opvouwen tot
auto’s wassen tot 50 knuffels en kusjes
geven. Met elkaar hebben onze
leerlingen bijna €4.000,- opgehaald. We
zijn trots op hen!! Door al deze klussen is
het een prachtig bedrag geworden!
We hopen dat de
kinderen in
Tanzania hiervan
kunnen profiteren
wat betreft
montessorimaterialen/juffen en
meesters.
Ouderportaal updaten; ook aan u de
vraag om alle gegevens te controleren
en aan te passen waar nodig.
Wij vragen uw aandacht voor ons
ouderportaal: wilt u alstublieft controleren of alle gegevens die in ons
ouderportaal staan corresponderen met
de meest recente NAW-gegevens? Dit zijn
o.a. adres, (mobiele) telefoonnummers,
e-mailadressen of huisarts. Zodra u in het
ouderportaal iets aanpast krijgen wij een
bericht binnen en kunnen wij de verandering aanpassen in onze leerlingadministratie. Dit gaat niet automatisch en
wij kunnen dat niet voor u doen i.v.m. de
AVG. Verder doen wij vanaf vanmiddag
de zogenaamde ‘jaarovergang’ waarbij
de leerlingen in het volgende schooljaar
worden ingedeeld. Als uw kind in een
nieuwe bouw komt houdt dat dus in dat u
geen meldingen uit het huidige
schooljaar meer kunt inzien.
Schoolgids en Jaargids
Achter de schermen werken wij
momenteel nog hard aan de Schoolgids
en Jaargids om deze voor het nieuwe
schooljaar weer helemaal compleet te
hebben. Wij gaan er van uit dat deze aan
het eind van de vakantie/begin volgend
schooljaar klaar zijn. De vakanties en
vrije dagen kunt u terug vinden in de
nieuwsbrief van week 27 gestaan en ook
op de website.
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Jarigen
Alle jarigen staan vermeld
in ons ouderportaal

Uitslag MR-verkiezingen
Bedankt voor de vele stemmen die zijn
uitgebracht voor de MR-verkiezingen.
Marcel Sluijmers heeft de meerderheid
van de stemmen gekregen.
Gefeliciteerd Marcel, succes en welkom
in de MR. Daarnaast willen we Anneke
Wielders en Melanie van der Wielen ook
bedanken voor hun kandidaatstelling
tijdens de verkiezingen. Het is altijd
fijn dat er ouders zijn die zich op deze
wijze extra willen inspannen voor de
school.

Schoolbiebteam weer op volle sterkte!
Maar liefst vier ouders hebben
gereageerd op de oproep om te helpen
in de schoolbieb. Daarmee is het
biebrooster weer helemaal ingevuld,
met zelfs een reserve voor als een
biebouder in quarantaine moet. We
verheugen ons erop dat we na de
zomervakantie weer een bijdrage
kunnen leveren aan de leesvaardigheid
van de kinderen!

Luizenpluizen
Wij vragen u om zelf met enige
regelmaat uw kind(eren) te controleren
op sporen van luizen of neten, zeker
tegen het einde van de vakantie. Op die
manier kunnen we op een goede manier
het schooljaar starten!

SAM Sportweek zomer, 17 juli
Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Neem
deel aan twee sportieve workshops.
Keuze uit 09.00 – 10.30 uur of 10.45 –
12.15 uur. SAM junior op 20, 21 en 22
juli. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Neem deel aan een dag vol plezier,
sporten en zwemmen, inclusief lunch en
tussendoortjes, op donderdag ook incl.
diner!! Aanmelden is per dag mogelijk.

Op dinsdag en woensdag bedraagt het
€8,50 en op donderdag €10,50.
Aanmelden voor één of meerdere dagen
is mogelijk! Dit kan
via https://www.wageningenactief.nl/zomer-sam-sportweek

SAM Multisport Junior
Vanaf het nieuwe schooljaar start op
maandag 20 september SAM Multisport
Junior en is breed sportprogramma waar
de brede motorische ontwikkeling van
kinderen centraal staat. Binnen de
multisport lessen is er een variërend
aanbod aan sport/spel activiteiten,
kinderen worden elke keer weer
opnieuw uitgedaagd. Als een kind jong
leert hoe het verschillende spieren
gebruikt, de beste technieken weet in
te zetten, goed samenwerkt en gevoel
voor het spel ontwikkelt, heeft het daar
een leven lang voordeel van. Kinderen
vanaf 7 jaar oefenen iedere week
verschillende beweegvormen. Het
programma bestaat uit periodes van
drie weken waarbij, in samenwerking
met sportverenigingen, er steeds een
andere sport wordt aangeboden en op
die manier ook de beweegvormen (zoals
volleybal, lacrosse, atletiek, korfbal,
dans, voetbal, schermen en rugby). Het
gaat om een periode van 12 weken,
iedere maandag van 17.00 – 18.30 uur
en de kosten voor deelname betreft
€36,-. Meer informatie en aanmelden
via https://www.wageningenactief.nl/sam-multisport-junior

Het team van
Montessorischool
Wageningen wenst u een
hele fijne zomer!!

