Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
24-9-2021, week 38

Agenda
Maandag 27 september
Onderbouw gaat op schoolreis
Maandag 27 september
20.00 – 21.00 uur
Training Haasje-Over
Dinsdag 28 september
studiedag: alle kinderen
hebben vrij
Woensdag 29 september
MR vergadering

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 39

Week van de veilige school
Komende week staat in het teken van ‘de
veilige school’. Uiteraard geldt dit het
hele schooljaar, maar het is goed om
daar zo nu en dan een extra accent op te
leggen. Zo zal komende week Carolien de
Vrieze, onze contactpersoon van de
vertrouwenspersoon en antipestcoördinator, bij alle groepen langsgaan om
daar iets over te vertellen. De ‘10
gouden regels’ vormen de basis van het
pedagogisch beleid van onze school. U
kunt dit vinden op onze website en
regelmatig stellen we één gouden regel
centraal in de nieuwsbrief. De 3 ‘V’s’
vormen de samenvatting van de 10
gouden regels: Veilig, Vriendelijk en
Verantwoordelijk. Al deze afspraken, en
vooral dat we deze allemaal naleven,
zorgen er mede voor dat iedereen met
plezier naar school komt en zich veilig
voelt. We merken dat dit al zo gewoon
is, dat de 3 V’s vaak al volstaan om
gewenst gedrag te benoemen en
natuurlijk ook ongewest gedrag als zich
dit voordoet. Maar ook al is het zo
gewoon, het is belangrijk dat we hier
gezamenlijk aandacht aan blijven
besteden. Deze week valt dit jaar ook
samen met de ‘Week tegen het pesten’.
Ook daar zullen wij in de groepen
uitgebreid bij stil staan.

Uitnodiging inloopkwartier
Gisteren heeft u een uitnodiging gehad
van de leerkracht van uw kind om in te
tekenen voor het inloopkwartier. Daarbij
is aangeven dat wij u technisch gezien
alleen via de ‘gesprekkenplanner’ uit
kunnen nodigen, waarbij de tijden
moeten verschillen omdat het via deze
‘gesprekkenplanner’ niet lukt om
meerdere ouders op dezelfde tijd in te
kunnen plannen. Dat schept wat
verwarring blijkt in de praktijk. Echter,
als u alles goed leest, weet u precies wat
de bedoeling is. De tijden voor de ouders
die op een bepaalde datum intekenen
zijn voor alle ouders hetzelfde:
In de OB: van 8.30 – 8.45 uur
In de MB en BB: van 8.15 - 8.30 uur
Het gaat dus om een bezoek waarbij uw
kind gastheer/ gastvrouw is en het is dus
GEEN gesprek met de leerkracht. Die
heeft daar onder de inloop- en lestijd
ook helemaal geen tijd voor. Daarnaast
het is ook niet de plek om in een volle
groep een individueel gesprek te voeren.
De leerkracht is er op dat moment voor
kinderen en de dag op te starten.
Leest u daarom de nieuwsbrief van
vorige week (week 37) nog eens goed
door. Daarin staat wat de afspraken zijn
om deze bezoeken prettig te laten
verlopen, zonder dat het
onderwijsleerproces wordt verstoord. In
de uitnodiging van de leerkracht staat
hoe het technisch gaat met de
‘gesprekkenplanner’ die dus nu voor het
‘inloopkwartier’gebruikt wordt.

Betalingsherinnering Hapskamp BB
Heeft u nog niet betaald voor het
Hapskamp? Doet u dit alstublieft zo vlot
mogelijk. Het betalingsverzoek is via het
ouderportaal verstuurd op vrijdag 3
september. De andere informatie over
het kamp volgt de komende weken.

Overblijftraining 27 -9

Veegouders uit BB2
vrijdag 1 november

Dinsdag 28 september:
Studiedag; alle kinderen zijn vrij

Op maandagavond 27 september is de
OVERBLIJFTRAINING gepland. Voor diegene die dit schooljaar willen participeren in het pleinwachtteam is het van
belang om aan deze training deel te
nemen. Je bent van harte welkom, de
training zal op school plaatsvinden in de
grote hal. Inloop is vanaf 19.45 uur, we
starten om 20.00 uur en eindigen rond
21.30 uur.

