Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
8-10-2021, week 40

Agenda
Maandag 11 oktober
19.30 uur
1e bijeenkomst Sintcommissie
Donderdag 14 oktober
Herfstwandeling onderbouw
Open Podium
Vrijdag 15 oktober
OB2, MB3 en BB2 treden op

Start kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek van
start gegaan. Het thema is ‘Worden wat
je wil’. De middenbouw heeft afgelopen
woensdag extra aandacht besteed aan de
kinderboekenweek. Enkele leerlingen
mochten op het podium een beroep
uitbeelden en Astrid las een verhaal voor
dat paste bij het thema. De kinderen
waren geïnspireerd en genoten er
zichtbaar van!

18 t/m 22 oktober
herfstvakantie

wk 41

Week van de veilige school +
Ontruimingsoefening
In het kader van de ‘Week van de veilige
school’ hebben wij u verteld dat
Carolien, samen met Frederique en
Fenna, alle groepen langs gaan om een
gesprek te hebben met alle groepen over
wat een veilige school is, wat dit
betekent en wat je zelf kunt doen om
het veilig te laten zijn. Er ontstonden
prachtige gesprekken in de school.

Veegouders uit OB3
vrijdag 15 oktober

Daarnaast willen we ook ‘letterlijk’ een
veilige school hebben. Zo moeten de
ontruimingsplannen op orde zijn, wordt
elk jaar alles gecontroleerd door de
brandweer of wij alles technisch op orde
hebben, de vluchtroutes toegankelijk
zijn, of de ontruimingplannen actueel
zijn, of er voldoende BHV-ers zijn die
geschoold zijn, enz.
Dus ook de ontruiming moet geoefend

worden. Dit keer ging het om een
aangekondige ontruiming, zodat de
kinderen allemaal wisten wat ze moesten
doen. Afgelopen donderdag 7 oktober
was het zover. Alle groepen en
teamleden, waren super snel buiten op
de juiste verzamelplekken. Het ging heel
rap, maar ook rustig. De kinderen wisten
precies wat ze moesten doen. Binnen één
minuut was echt iedereen buiten. Goed
gedaan allemaal!
Een volgende keer zullen alleen de
teamleden op de hoogte zijn en als we
dit nog een keer doen, zal het voor
iedereen onverwacht zijn.

Open podium op 15 oktober
Op dit moment zijn OB2, MB3 en BB2
druk bezig met de voorbereidingen van
een Open Podium. Het eerste Open
Podium weer sinds maart 2020. Wat
hebben we dit gemist met elkaar!
Het Open Podium willen we wel graag
verantwoord verzorgen. Om nu ineens de
hele school bij elkaar te zetten in één
ruimte, vinden we (nog) niet
verantwoord. Maar hoe dan wel?
Wat we nu gaan doen is het volgende:
OB2, MB3 en BB2 treden op en zij
verzorgen de optredens aan elkaar. Op
dat moment hebben we maximaal 3
groepen in de grote hal. We gaan
proberen een livestream te verzorgen
voor alle andere groepen zodat zij
gelijktijdig mee kunnen kijken.
Verder zijn we aan het onderzoeken,
mits het ook allemaal kan volgens de wet
op de AVG, of we iets ‘digitaals’ kunnen
regelen voor de ouders van OB2, MB3 en
BB2. Als dat kan, krijgen deze groepen
daar apart bericht over. Dit heeft alles te
maken met het wel of niet testemming
geven van u als ouders aangaande
beeldmateriaal voor in het ouderportaal
(onze beschermde omgeving). U begrijpt
dat een optreden van een groep als hele
groep in beeld komt. Dus zelfs als er
maar één kind niet in beeld mag komen,
dan gaat dit helaas niet.
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Sportagenda:
Woensdag 17 november
School Damtoernooi

School Damtoernooi
De Wageningse damvereniging SDV
organiseert net als voorgaande jaren,
met uitzondering van 2020, het School
Damtoernooi voor de basisscholen in
Wageningen. Het damtoernooi zal
plaatsvinden op woensdag 17 november
vanaf 14.30 uur. Het toernooi wordt
gehouden in het clubgebouw van WSDV,
aan de Grintweg 324-A in Wageningen.
Recent is het gebouw, in het kader van
Covid, voorzien van een modern
ventilatiesysteem. Wat kunnen de
spelers verwachten? In totaal worden er
6 tot 7 ronden gespeeld volgens het
‘Zwitsers systeem’. Er zijn 2 leeftijdscategorieën: welpen(groep 4/5/6) en
pupillen(groep 7/8). De teams bestaan
uit 5 of 6 kinderen (4 spelers plus 1 of 2
reserves). Voor 17 oktober moeten de
teams aangemeld zijn. Kinderen die
meedoen aan het toernooi kunnen gratis
komen oefenen op de jeugdavonden van
WSDV. Dit kan op vrijdagavond 29
oktober, 5 en 12 november, van 18.30 –
19.45 uur. U bent zelf verantwoordelijk
voor het halen en brengen en het
begeleiden van uw kind. Denk aan extra
eten en drinken.

Veegouders
Met het vallen van de blaadjes willen
we graag nog eens onder uw aandacht
brengen dat er elke vrijdag bezems
klaarstaan voor ouders die mee kunnen
helpen om het schoolplein te vegen.
Afhankelijk van de groep is dat het
grote plein of het kleuterplein.
Volgende week hopen (zie pag.1) dat
ouders van OB3 ons willen helpen.
Vandaag waren er 2 ouders uit MB3 die
een heleboel geveegd hebben. Dank
jullie wel! We hopen natuurlijk dat de
volgende keer meer ouders helpen,
want veel handen maken licht werk…
Herfstwandeling
Op donderdag op 14 oktober gaan alle
leerlingen van de onderbouw een
herfstwandeling maken. Ze vertrekken
om 8.30 uur van school en lopen
gezamenlijk naar de Zoomweg om
vervolgens het bos in te duiken. Wilt u

voor het volgende zorgen: stevige
schoenen of laarzen waar een flink eind
op gelopen kan worden, kleding die vies
mag worden, een extra plastic tas in de
rugzak van uw kind. Hier kunnen mooie
herfstblaadjes in worden gestopt.
We hopen op goed weer en veel mooie
herfstvondsten. Als het regent, gaat de
herfstwandeling niet door. De
onderbouw ouders hebben hierover
apart bericht ontvangen.

Vanuit de Sintcommissie
Het lijkt nog heel ver weg, maar over
twee maanden brengt de Sint alweer
een bezoek aan onze school! Om dit
allemaal goed voor te bereiden starten
we binnenkort met de Sintcommissie.
Deze bestaat altijd uit leerkrachten en
ouders. Ouders die mee willen denken
zijn die avond van harte welkom. Op
maandag 11 oktober organiseert de
commissie haar eerste bijeenkomst op
school. De bijeenkomst start om 19.30
uur. U kunt zich opgeven via de
leerkracht van uw kind.

Een gouden regel…

