Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
10-9-2021, week 36

Agenda
Donderdag 16 september
Sport Olympiade BB
Maandag 27 september
Onderbouw gaat op schoolreis

Maandag 27 september
20.00 – 21.00 uur
Training Haasje-Over
Dinsdag 28 september
studiedag: alle kinderen vrij

wk 37

Veegouders uit OB2
vrijdag 17 september

De onderbouw gaat op schoolreis!
Op maandag 27 september is het zo ver,
dan gaan alle kleuters op schoolreis. Dit
keer gaat de reis naar Kasteel
Doornenburg, waar ze zich zullen
onderdompelen in de wereld van jonkvrouwen, ridders en kastelen. De ouders
hebben daar eerder deze week een brief
over ontvangen. Om 8.30 uur verzamelen
ze in de klas, vertrekken dan met auto’s
naar het kasteel. De kinderen nemen
deze dag hun rugzak met 10 uurtje,
drinken en lunch mee naar het kasteel.
Alle auto’s zijn om ongeveer 14.00 uur
weer terug bij school. Wilt u stoelverhogers aan ons uitlenen op deze dag?

Versoepeling van corona maatregelen
Vorige week heeft u informatie
ontvangen over de versoepelingen. Het
zal u waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn
dat er ook weer ouders de school mogen
komen. Super fijn! Zo mogen we weer
‘live’ oudergesprekken voeren en is
ouderhulp ook weer welkom. Dit alles
gaat uiteraard alleen op afspraak en
‘gecontroleerd’ volgens de richtlijnen.
Dus extra de vraag aan u: als u een
afspraak in de school heeft, wilt u dan
bij de ingang een briefje invullen met uw
naam, de datum waarop u op school was,
enz. en in de witte ton doen? Mocht er
toch sprake zijn van een coronabesmetting, weten wij welke mensen er extra in
Bericht van Hanneke
de school zijn geweest op de betreffende
Lieve kinderen, collega's en ouders van
dag. Verder is het een open deur om te
de Montessorischool, alweer twee weken vragen of u zich aan de richtlijnen wilt
zijn jullie allemaal hard aan het werk op houden als u weer een keertje in de
en rond school. Ik denk daar regelmatig
school bent, maar we doen het toch…
aan als ik me 's morgens realiseer dat het Dank weer voor uw medewerking!
voor mij nog steeds vakantie is. En dat
dat zo blijft...Het voelt nog onwennig.
Woeste Willem
Terugdenkend aan het prachtige afscheid De leerlingen van de onderbouw zijn
dat jullie op mijn laatste schooldag voor gestart met een serie danslessen, gebame hebben georganiseerd: het zingen
seerd op het prentenboek ‘Woeste
met Henk op het plein, de mooie en
Willem’. Ze worden door Suzanna
ontroerende speeches en doordachte
gegeven die dit speciaal heeft ontworpen
cadeaus, de supergezellige middag/
voor onderbouwkinderen en aan het
avond met de collega's bij Haps, dan kan Kunstmenu is verbonden. Aan de lessen
ik alleen maar dankbaar zijn. Ik kijk met zitten natuurlijk ook andere activiteiten
veel plezier en een beetje heimwee
vast in de groepen.
terug op mooie jaren op de
Montessorischool. Alle fijne, bijzondere
en leerzame zaken die deze school
speciaal maken. De goede sfeer tussen
de kinderen, ouders en team. Ik ga jullie
allemaal missen! Ik wens iedereen een
fantastisch schooljaar. We zien elkaar
vast weer, ergens in of om Wageningen.
1e was van het schooljaar
Hanneke
Daar kun je toch vrolijk van worden: een
waslijn gevuld met wasgoed. Deze foto
werd opgestuurd door één van onze
‘wasouders’.
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Jarigen
De jarigen staan vermeld in
ons ouderportaal

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

Twee onderwijsassistenten stellen
zich aan u voor:
Loes Govaert
Voor vele van jullie zal ik een bekend
gezicht zijn. Ik loop inmiddels al 6 jaar
rond op school als betrokken ouder.
Het kwam als een zeer leuke verassing
toen ik vlak voor de zomer de kans
kreeg om hier tevens te kunnen komen
werken. Ik heb jaren op een zorgboerderij gewerkt, waar ik zowel
kinderen als volwassenen heb begeleid.
Ik kreeg steeds meer zin om me verder
op het begeleiden van kinderen te
richten. Deze baan paste heel goed in
dit plaatje, temeer omdat het montessorionderwijs ook met de paplepel is
ingegeven: ik heb zelf vroeger op de
Montessorischool in Venlo gezeten en
mijn moeder heeft daar 30 jaar gewerkt. Ik woon inmiddels al weer heel
wat jaren in Wageningen en ben
getrouwd met Marcel. Dochter Vera zit
in BB2 en zoon Coen in MB2. In mijn
vrije tijd ben ik graag buiten: wandelen,
fietsen, kamperen en ontspannen in
onze moestuin. Ik heb ontzettend veel
zin om de leerlingen die net even wat
extra hulp nodig hebben te gaan
begeleiden en de leerkrachten hierbij te
ondersteunen.
Kamilla Hensema
Mijn naam is Kamilla Hensema en ik ben
een nieuwe onderwijsassistent op
school. Met veel plezier werk ik op
maandag, dinsdag en vrijdag met de
kinderen. In BB1 kennen veel kinderen
mij al, want vorig jaar was ik stagiair in
die groep. Ik volg namelijk op dit
moment ook de opleiding tot basisschool leerkracht (pabo). Ik vervul mijn
afstudeerstage op dit moment in MB4,
bij juf Astrid, op de donderdagen. In het
voorjaar hoop ik af te studeren! Verder
hou ik enorm van theater, de natuur,
samen eten en van mijn dochter Doortje
(5 jaar oud).
Bergrace Wandelvierdaagse voor MB
en BB
Op 22, 23, 25 en 26 september wordt de
Bergrace Wandelvierdaagse weer
georganiseerd. Vier dagen mag je of 4
km of 8 km wandelen. Wie goed leest
wanneer de vierdaagse gehouden wordt
– van 22 tot en met 26 september – ziet
dat het wandelevenement verspreid is
over vijf dagen. De deelnemers lopen op
de woensdag- en donderdagavond, zijn

vrijdag vrij en gaan verder op zaterdagen zondagmiddag. De organisatie denkt
dat het voor gezinnen makkeleijker en
leuker is om zo samen te wandelen.
Geheel in de traditie van de Bergrace
Wandelvierdaagsge is er voor de deelnemers van alles naast het wandelen
bedacht: zo krijgen alle kinderen bij
inschrijving een frisbee en is de frisbeeclub aanwezig om uit te leggen wat je
allemaal met een frisbee kunt doen. De
nieuwe vierdaagse biedt meer nietwandelattracties. In de tent van boer
Wim aan de Wageningse Afweg zijn
konijnen, kippen, schapen en cavia’s
die geknuffeld en gevoerd mogen
worden. Sportclubs laten zien wat ze te
bieden hebben. Op de laatste dag
kunnen de kinderen ook kennis-maken
met Bikepark Wild Dukes op de Wageningse Berg. Minder sportief, maar wel
anderszins leerzaam zijn die dag de
passages van het Wagenings Wijngoed
en het Ecodorp op de flanken van
diezelfde berg. Zaterdag liggen er
kano’s klaar om een rondje te varen
door de stadsgracht. Alle informatie
sturen we mee in een aparte flyer: hoe
gaat het, wat is er te doen, waar kun je
je opgeven, enz. Fijn dat dit sportieve
en gezellige evenement weer mag
plaatsvinden!

Culturele naschoolse workshops voor
kinderen in de Superette
Tegenover de Jan Linders, dus heel
dicht bij onze school, ontstaat een
nieuw kunstencentrum. In september
starten we met creatieve workshops
voor kinderen op woensdagen en
vrijdagen om 15.00 uur, iedere maand
met een nieuwe thema. Het thema van
september is "Stap met ons in de
tijdmachine naar de toekomst". De
workshops worden door een andere
kunstenaar aangeboden. Iedere
betalende deelnemer maakt de workshop voor een kind uit het AzielZoekerCentrum(AZC) mogelijk. Voor de
toekomst zoeken we nog naar manieren
om het voor iedereen nog betaalbaarder te maken. Heb je vragen of wil
je nu al meer over een specifieke
workshop weten, neem gerust contact
op met collectiefschooiarts@gmail.com.

