Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
15-10-2021, week 41

Agenda
25 t/m 27 oktober
BB1 op kamp
27 t/m 29 oktober
BB3 op kamp
1 t/ 3 november
BB4 op kamp

Open Podium
Vandaag was het dan zo ver: het eerste
Open Podium van dit jaar werd verzorgd
door OB2, MB3 en BB2. Dit keer heel
bijzonder, aangezien het in alle groepen
mogelijk was om via een livestream de
optredens te volgen. Alleen de
optredende groepen zaten in de hal en
traden om de beurt op. We hebben er
met de hele school van genoten!

3 t/m 5 november
BB2 op kamp

wk 43

Veegouders uit BB4
vrijdag 29 oktober

De leerlingen van OB2 zongen een liedje
over ridder Martijn en ridder Koen, wat
aansloot op het thema van hun
schoolreisje naar een echt kasteel. Ook
zongen ze een liedje over wat je later
worden wil, dit lied paste bij het thema
van de Kinderboekenweek. Beide liedjes
werden ook op creatieve wijze door de
kinderen uitgebeeld. Ook voor de
leerlingen van MB3 was het thema
‘Worden wat je wil’ van de
Kinderboekenweek inspiratie voor hun
optreden. Het optreden bestond uit een
opzegversje, ‘wist-je-datjes’ en een
liedje. Het gedicht over de boekenbus
werd opgevoerd als toneelstuk: deze bus
had pech en een aantal beroepen hadden
vreemde ideeën om dat op te lossen….
Moest een lekke band ’gebakken’
worden, door de bakker, of moest hij
door de tandarts ‘getrokken’ worden?
Gelukkig kwam het juist beroep voorbij…
de monteur heeft de band gerepareerd.
De leerlingen van BB2 hebben hun
optreden in de vorm van een toneelstuk
gegoten met als thema de ’Olympische
Spelen’. Met het ontsteken van het
Olympisch vuur ging het van start. Het
waren heel bijzondere spelen en we
hebben veel nieuwe sporten ontdekt
zoals: ‘worst tellen’ , ‘wiel – rennen’,
‘hart - lopen’,’BM mixen’, enz. Het
waren bijzondere sporten! Ze sloten af
met een liedje en een dansje voor de
hele school.
Voor de betreffende groepen worden de
foto’s in het ouderportaal geplaatst.
Flimpjes kunnen we technisch gezien

alleen via een link plaatsen. Deze link is
dan openbaar en helaas niet AVG-proof.
De foto’s kunnen we wel direct plaatsen
in het ouderportaal. Als alle ouders van
de betreffende groep daar toestemming
voor hebben gegeven, volgen deze foto’s
via de eigen leerkracht.
Afspraken rond AVG
Aansluitend nog iets aangaande de AVG.
Van tijd tot tijd merken wij dat er door
ouders - met hun telefoon - foto’s
gemaakt worden van leerlingen tijdens
een schoolactiviteit waarbij zij aanwezig
zijn. Deze foto’s worden vervolgens
gedeeld met andere ouders. Wij
begrijpen dat u het heel erg leuk vindt
om foto’s te maken en vervolgens te
delen zodat ook andere ouders ‘een
kijkje achter de schermen’ krijgen, maar
in het kader van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
mogen wij dit niet toestaan. Zowel het
maken, als het delen van de foto’s. Als
er foto’s gemaakt mogen worden, gaat
dit onder regie van de leerkracht die ze
daarna in het ouderportaal kan zetten.
We vragen niet voor niets toestemming
over het gebruik van beeldmateriaal. We
vinden het fijn als u als ouders dit ook
respecteert.

Luizen in de middenbouw
Zoals u weet vinden er momenteel geen
luizencontroles plaats op school, dus
hopen wij dat u dit zelf regelmatig
oppakt. Dat het geen overbodig luxe is
merken we regelmatig. Afgelopen week
zijn er namelijk luizen gevonden in de
middenbouw. Omdat niet duidelijk is in
welke groep(en) ze zich verspreid hebben
en zo’n verspreiding ook heel eenvoudig
plaatsvindt, vragen wij u om uw
kind(eren) zelf te controleren op luizen
of neten. Mocht dit het geval zijn, wilt u
uw kan dan behandelen? Geeft u dit dan
ook door aan de leerkracht?
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Sportagenda:

Pleinwachtbijdrage
Op 10 september jl hebben wij u een
brief gestuurd met het verzoek om de
pleinwachtbijdrage van uw kind(eren)
aan ons over te maken. Deze brief staat
nog in ons ouderportaal. Een deel van
de ouders hebben deze pleinwachtbijdrage al overgemaakt, waarvoor onze
hartelijke dank! Mocht u (een deel van)
de bijdrage nog niet hebben
overgemaakt, wilt u dit dan alstublieft
binnenkort doen? Alvast hartelijk dank!

Herfstwandeling van de kleuters
Gisteren zijn alle leerlingen van de
onderbouw naar het bos geweest. De
afgelopen dagen hebben zij namelijk
heel veel geleerd over de natuur, met
name over de bladeren van diverse
bomen en hun karaktereigenschappen.
Met tassen vol inspiratie kwamen zij aan
het eind van de ochtend moe maar
voldaan weer terug na een heerlijke
herfstwandeling.

Woensdag 17 november
School Damtoernooi
Oefenen kan op vrijdag
29 oktober, 5 en 12 november

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. 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. Tenzij er ouders
zijn die meerdere kinderen willen
bgeleiden. Geeft u dit dan aan als u dit
wilt doen.
Denkt u eraan om extra eten en drinken
om mee te geven aan uw kind?

Bovenbouw gaat op schoolkamp
De afgelopen weken is er in de bovenbouwgroepen hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor hun schoolkamp.
De maandag na de herfstvakantie
vertrekt de eerste groep.

Het team van
Montessorischool Wageningen
wenst u een hele
fijne herfstvakantie!

