Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
3-9-2021, week 35

Agenda
Donderdag 16 september
Sport Olympiade BB
Dinsdag 28 september
studiedag: alle kinderen vrij

wk 36

Veegouders uit BB1
vrijdag 10-9

Schoolgids en jaargids 2021-2022
Achter de schermen is hard gewerkt aan
de nieuwe school- en jaargids. Alle
informatie is zo goed als compleet. Als er
een aanvulling komt of een andere
update, zullen we dit uiteraard melden.
U kunt de beide gidsen vinden in de
digitale boekenkast van ons
ouderportaal.De schoolgids is tevens de
downloaden van onze website. De
jaargids is wegens AVG redenen, alleen
via het ouderportaal te downloaden.
Gegevens in het ouderportaal
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. Met de schoolreizen
en bovenbouwkampen in het vooruitzicht
willen wij graag beschikken over de
meest recente gegevens. Het is dus heel
erg fijn als u dit even checkt en zo nodig
aanpast. Dit geldt voor beide ouders.

Mitch Wijnen uit MB2 stelt zich voor:
Wie is toch die man? Die man met z’n
geitensik en verwarde-professor-kapsel?
Dat is Meester Mitch! Een man van 30
lentes jong, heeft twee zussen en gaat
nog altijd graag richting zijn ouders. Hij
is woonachtig in het schitterende
Doorwerth en komt graag te fiets naar
school. Geen zoetekauw, maar enorm
gek op een lekker pittig chipje of goed
kaasplankje. Hij is een zelfbenoemde
nerd, die graag bordspellen speelt en
met vrienden lekker bij iemand thuis
hangt. Mitch kookt graag en is niet bang
om een dag in de keuken te spenderen
voor eten dat in een half uurtje weg is.
Bovenal heeft hij zijn droombaan direct
weten te bemach-tigen nadat hij
afgestudeerd is, een eigen klas op een
Montessorischool! Spreek hem vooral
aan, want hij is niet snel verlegen.

Maak kennis met de Ouderraad - het
vervolg…
Afgelopen woensdag heeft de Ouderraad
bij het grote plein gestaan. We hebben
veel ouders kunnen spreken en er zijn
veel namen ingevuld op de ad-hoc
klusjeslijst. Bedankt! Met deze lijst,
koffie & thee gaan wij op vrijdag 10
september in de buurt van het
kleuterplein staan. Heb je een vraag, heb
je interesse in wat de Ouderraad doet?
Dan zien we je graag volgende week
vrijdag tussen 13:45 – 14:30 uur. Lukt dat
niet, je mag altijd contact met ons
opnemen via het e-mailadres
ouderraad.montessori@gmail.com.
Groeten Matthijs, Meike, Marcel, Renate,
Marijgje en Ellen
Arieke Wolff uit OB2/OB4 stelt zich
voor:
Hallo allemaal! Wat fijn om hier op
school rond te lopen! Ik ben Arieke
Wolff, 36 jaar, getrouwd met Matthijs en
trotse moeder van Mathieu (5), Juliet (3)
en Isolde (10 maanden). Medio mei zijn
wij vanuit Werkendam (of all places, ligt
nét in Brabant, vlak onder Gorinchem)
verhuisd naar Wageningen. We hebben
nu een tijdelijk huis, we zijn met smart
aan het wachten tot ons nieuwe huis in
Kortenoord klaar is. Ik sta al heel wat
jaren voor de klas, waarvan de laatste 5
jaar in groep 7/8 op een school in
Sleeuwijk. De reistijd bleek –in
combinatie met een jong gezin- toch wel
pittig, daarom heb ik een baan in de
buurt gezocht én gevonden. Ik ben nu
werkzaam als invaller bij PPO de Link en
zal voornamelijk hier op school worden
ingezet, omdat ik erg enthousiast ben
over het montessorionderwijs. Dit
schooljaar zal ik ook starten met de
montessori-opleiding. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om in de tuin te werken,
ga graag naar concerten en doe
verwoede dappere wielren- en
mountainbike-pogingen. Op woensdag
ben ik te vinden in groep OB2 en op
vrijdag in groep OB4. Ook zal ik
regelmatig op donderdag op school te
vinden zijn, wanneer IPPON mij niet
inzet als invaller op een andere school.
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Jarigen

Bericht vanuit Haasje-Over,
‘de pleinwacht organisatie’

De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Beste ouders,

Sportagenda:
Donderdag 16 september
Sport Olympiade BB
Berg Race
22-23-25-26 september
Woensdag 29 september
korfbal toernooi
(info volgt later)

Voor de zomervakantie bent u
geïnformeerd over de nieuwe
organisatie rondom het overblijven en
de pleinwacht. Als ouder kunt u
participeren bij de uitvoering hiervan.
U kunt dat doen door deel te nemen in
ons vaste team, maar ook incidenteel
bent u meer dan welkom. Om het
rooster voor de komende maanden te
kunnen maken, wil ik u vragen zo snel
mogelijk aan te geven of u wilt
meehelpen, op welke dag(en) en/of
hoeveel keer per maand/kwartaal/jaar
u dat zou willen.
De tijden voor de pleinwacht zijn:
Van 11.45 tot 12.45 uur bij de Middenen Bovenbouw op het grote plein.
Van 12.00 tot 13.00 uur bij de
Onderbouw op het kleuterplein.
Bij slecht weer blijven de kinderen
binnen en zal de begeleiding in de
groepen plaatsvinden. Per groep zal er
1 begeleider aanwezig zijn.
Wat er volgens de wetgeving van de
ouders gevraagd wordt om hierin mee te
participeren, is een recente VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Zodra duidelijk is dat u kunt helpen en
u bent ingeroosterd zal de
aanvraagprocedure voor de VOG in gang
worden gezet.
Voor het aangeven van de data, de
kosten voor de VOG die u moet betalen
en de vergoeding voor het overblijven
die u ontvangt kunt u contact opnemen
via: info@Haasje-Over.com of
telefonisch op nummer 06-28084874.
Ouders die meewerken worden geacht
deel te nemen aan een training. De
eerste training is op maandag 27
september om 20.00 uur. Wij wensen de
kinderen een gezellig en veilig
schooljaar toe en hopen dat u daar,
onder andere op deze wijze, deel van
wilt uitmaken. Graag verwijs ik naar de
website van ‘Haasje-Over’:
www.haasje-over.com.
Met vriendelijke groet,
Shelley Pattiasina,
Coördinator pleinwacht ‘Haasje-Over’
info@haasje-over.com
tel: 06-28084874

Vanuit SAM Multisport Junior
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.

Bergrace; MB en BB mogen meedoen
Op 22,23,25 en 26 september wordt de
Bergrace weer georganiseerd. Vier
dagen mag je of 4km of 8 km wandelen.
Voor alle informatie sturen we mee in
een aparte flyer. Daarin staat alle
informatie. Hoe gaat het, wat is er te
doen, waar kun je je opgeven, enz.
Fijn dat dit sportieve en gezellig
evenement weer mag plaatsvinden!

