Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
27-8-2021, week 34

Agenda
Maandag 30 augustus:
eerste schooldag

wk 36

Veegouders uit BB1
vrijdag 3 september

A. Donker

De start van schooljaar 2021-2022
Na een bijzonder - en hectisch schooljaar
achter de rug te hebben, is iedereen
hopelijk weer een beetje bijgekomen in
de zomervakantie. Wij als team hebben
in ieder geval genoten van de vakantie
en zijn weer (enigsinds😊) uitgerust!
De afgelopen weken is er naast de
vakantie ook weer hard gewerkt in en op
de school. De groepen en de school zien
er weer top uit! We hebben er heel veel
zin in om iedereen weer te zien en te
starten met de kinderen a.s. maandag!

brieven in de digitale bibliotheek nog
eens goed door alstublieft.
Aansluitend nog wat zaken als reminder
aangaande start van het schooljaar:

Voor ons volwassenen blijft het een
uitdaging om die afstand te bewaren.
Zoals u weet, hanteren wij de richtlijnen
vanuit het RIVM, met de protocollen
vanuit de PO raad en daarbovenop de
richtlijnen vanuit ons bestuur. Er zal nog
informatie komen vanuit ons bestuur.
Vooralsnog betekent dit dat we de
afspraken van voor de zomervakantie
zullen blijven handhaven. U kunt de
brieven teruglezen in onze digitale
bibliotheek.

Trakteren mag weer
Trakteren mag weer na de vakantie. We
doen dit echter alleen in de eigen groep
en we gaan niet naar andere
leerkrachten en/of groepen. We
vertrouwen erop dat u de traktaties zo
gezond mogelijk maakt/regelt en dat u
dit uiteraard hygiënisch bereidt.
Overleg altijd even met de leerkracht
wanneer er getrakteerd kan worden.
Zeker na een vakantie, willen we
voorkomen dat er meerdere verjaardagen
op één dag gevierd worden.

Het halen en brengen gaat net zoals
voor de zomervakantie; de breng- en
haaltijden zijn als volgt:
8.15 - 8.30 uur en 14.00 -14.15 uur.

De leerlingen van de onderbouw mogen
door een ouder tot op het kleuterplein
worden begeleid. Op het onderbouw
plein worden pilonnen neergezet voor de
juiste route. De leerlingen van OB1 en
Het lijkt bijna weer een ‘gewone’start
OB2 kunnen direct hun lokaal in, de
van het nieuwe schooljaar….
leerlingen van OB3 en OB4 worden
Echter, alles is nog steeds vreemd door
opgevangenen en naar hun klas begeleid
alle coronamaatregelen. Overal spreekt
men van ‘het nieuwe normaal’, maar het door ambulante collega’s. De eigen
leerkrachten vangen ze op in hun groep.
is nog steeds niet normaal! Wij mensen
hebben behoefte aan contact en die
De leerlingen van de midden- en
anderhalve meter van elkaar houden
bovenbouw kunnen uur worden afgezet
wordt in de praktijk steeds moeilijker
naarmate het langer duurt en toch moet bij het hek van het grote plein. Daar
staan de leerkrachten om hen te
het! Gelukkig mogen wij op school de
verwelkomen. Ophalen gebeurt tussen
kinderen weer allemaal ontvangen en
14.00 en 14.15 uur.
lesgeven. De kinderen hoeven deze
afstand niet tot elkaar te houden, wat
De eerste schooldag zullen de MB
ook echt geen doen is in de praktijk…
leerkrachten ook in de ochtend buiten op
Daar zijn wij echt heel blij mee! We
kunnen dan ook weer de komende weken het plein wachten, vanaf dinsdag gaan de
kinderen direct naar binnen, net als de
maatjeswerk opstarten bijvoorbeeld en
de plusgroepen, omdat de groepen weer BB en zoals we dit het afgelopen
schooljaar hebben gedaan.
gemengd mogen worden.

We willen maandag graag veilig beginnen
met elkaar. Wij doen dan ook wederom
een dringend beroep op u om u zich aan
de afgesproken richtlijnen te houden. Zo
houden we het voor iedereen veilig, ook
voor uw kind(eren). Leest u daarom de
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SAM Multisport Junior Wageningen
Ontdek wat jij echt leuk vindt en waar
je goed in bent
Klimmen, klauteren, rollen, rennen,
springen, mikken, zwaaien,
stoeien, balanceren en dansen. Steeds
een andere sport zodat jij kunt
ontdekken wat je leuk vindt en waar je
goed in bent. Dat is SAM Multisport Kids
en Junior. En ook jij kunt daar aan
meedoen. In de week van 20 september
gaat het weer beginnen.
Wist je dat veel topsporters zo goed zijn
geworden in hun sport door, toen ze net
zo oud waren als jij, eerst allerlei
verschillende sporten te doen?
Profvoetballers bijvoorbeeld, die
daardoor niet alleen hebben leren
rennen, schieten en mikken, maar ook
een achterwaartse salto kunnen maken
en zo de allermooiste doelpunten
scoren. En je weet vast ook dat als je
iets echt leuk vindt, dat je dat altijd
wel wilt blijven doen…. en steeds beter
in wordt. Doe daarom mee met SAM
Multisport en ontdek het zelf! Je mag
het altijd eerst uitproberen. SAM
Multisport Junior voor jeugd van 7 t/m
12 jaar. Je krijgt elke drie weken les
van een andere sportvereniging en train
je een andere sport. Waar en wanneer
is SAM Multisport Junior?
KV Wageningen: elke maandag van
17.00 tot 18.30 uur. Meer weten?
Kijk op https://www.wageningenactief.nl/sam-multisport-junior. Je kunt
ook bellen 06 – 82570013 of
mailen: david.duijts@sportservicewageningen.nl met David Duijts van
Sportservice Wageningen:
.

Gymlessen
Deze week gaan alle midden- en
bovenbouwen ook direct weer van start
met gymles in sporthal De Vlinder aan
de Hollandseweg. Dit jaar zal BB1op
maandagochtend direct bij de vlinder
verwacht worden, behalve a.s.
maandag. Dan start BB1 eerst op school
en gaan ze gezamenlijk vanuit school
naar de Vlinder. Normaal gesproken
verzamelen ze bij De Vlinder, maar
aanstaande maandag verzamelen ze op
school en vertrekken dan gezamenlijk
richting de gymzaal. Denkt u er aan om
alle gymspullen nog eens na te kijken?

Schoolgids en jaargids 2021-2022
Aachter de schermen wordt er nog hard
gewerkt aan de nieuwe gidsen. We
missen hier en daar nog actuele
gegevens en willen de gidsen graag zo
volledig mogelijk delen met u. We
proberen deze volgende week in de
digitale boekenkast te zetten. Er staat
al veel op de website aan info en in de
‘oude gidsen’ staat ook nog veel info die
nog steeds van toepassing is.
Gegevens in het ouderportaal actueel
houden alstublieft.
Wilt u zorgen dat de gegevens van u
kind(eren) actueel zijn in het
ouderportaal? Adressen,
telefoonnummers en noodnummers zijn
belangrijk om actueel te houden, zodat
wij u kunnen bereiken in geval van
nood. Zo met de start van het nieuwe
schooljaar, is het heel erg fijn als u dit
even checkt en zo nodig aanpast. Dat
geldt voor beide ouders.
Vijf nieuwe teamleden
Zoals u weet, via de organisatie brief
die u in juni van ons heeft ontvangen,
hebben we een paar nieuwe teamleden
mogen verwelkomen. Carin in BB2,
Mitch in MB2, Arieke als vaste inval in
OB2 en OB4 en Kamilla als onderwijsassistent en als lio stagiaire in BB1. Daar
kwam vlak voor de vakantie nog een
nieuwe onderwijsassistent bij: Loes
Govaert. Loes komt in de plaats van
Linda. Linda heeft namelijk een baan op
een andere montessorischool gevonden,
veel dichter bij huis, zodat ze op de
fiets naar haar werk kan gaan. Deze
wissel kwam onverwachts, maar we zijn
erg blij om ook Loes te mogen
verwelkomen bij ons op school. In de
komende nieuwsbrieven, zullen we alle
nieuwe collega’s vragen om zich voor te
stellen aan u.
Maak kennis met de Ouderraad
Wil je weten wat de Ouderraad hier op
school doet? Heb je interesse om af en
toe eens te helpen met activiteiten op
school? Wil je misschien wel weten of
de Ouderraad iets voor jou is? Dit is je
kans om kennis te maken met de leden
van de Ouderraad! Op woensdag 1
september staan de leden voor het
grote schoolplein van 13:45 tot 14:30
uur met een kop koffie of thee. Stel je
vragen, drink een bakje mee, maak een
praatje en/of laat je gegevens achter
voor ad-hoc klusjes dit schooljaar. Tot
dan? Matthijs, Meike, Marcel, Renate,
Marijgje en Ellen
ouderraad.montessori@gmail.com

