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Agenda
30 oktober: start wintertijd

1 t/ 3 november
BB4 op kamp
3 t/m 5 november
BB2 op kamp
Donderdag 11 oktober
Studiemiddag, alle leerlingen
hebben om 12.00 uur vrij

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Donderdag 11 november
Studiemiddag, alle
leerlingen hebben om
12.00 uur vrij

wk 44

Pleinwachtbijdrage 2021-2022
Sinds de brief over de pleinwachtbijdrage
die wij u op 10 september jl gestuurd
hebben heeft een flink aantal ouders het
beoogde bedrag overgemaakt. Hartelijk
dank daarvoor! Graag willen wij het toch
nog een keer onder uw aandacht brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze
bijdrage over te maken naar:
IBAN NL04 INGB 0005 0506 41 t.n.v.
Stichting PPO De Link inzake
Montessorischool Wageningen. Wilt u
hierbij de voor- en achternaam van uw
kind(eren) vermelden + de groep(en)
(bijvoorbeeld: OB1, MB2, BB3, enz). U
kunt het bedrag in één keer overmaken
of in 3 termijnen, in één keer €145 (voor
15 oktober ’21) óf in 3 termijnen:
€50 (voor 15 oktober ’21), €50 (voor 15
januari ’22) plus € 45 (voor 15 april ’22).

aantal reservekleren – joggingbroeken en
leggings - in huis, in de maten 110,116 en
122. Op dit moment zien we dat de
kleding die wij meegeven regelmatig niet
(tijdig en schoon) terugkomt. Willen
ouders die nog kleding van school thuis
hebben die terug geven? En heeft u
kleding over dat wij voor dit doeleind
kunnen gebruiken, houden we ons
aanbevolen!

Bovenbouwkamp ‘Haps’
Voor BB1 en BB3 zit het schoolkamp er
inmiddels op. Moe maar voldaan en vol
met onuitwisbare indrukken en spannende verhalen zijn ze weer terug
gekeerd. Hartelijk dank aan de ouders
die dit hebben meebeleefd en er mede
voor hebben gezorgd dat iedereen een
fijne tijd heeft gehad! Volgende week
gaan leerlingen, begeleiders en leerkrachten van BB4 en BB2 hun eigen
avontuur tegemoet, wij wensen hen
komende week een hele mooie tijd!

Zintuigen project in de middenbouw
Wat zijn onze zintuigen? In de middenbouw werd daar deze week uitgebreid
aandacht aan besteed met behulp van
leskisten van IVN ‘Het Groene Wiel’. De
hele middenbouw heeft in verschillende
groepjes allerlei proeven en
experimenten gedaan om hun zintuigen
heel bewust te ervaren. Gisteren waren
de groepen 4 en 5 aan de beurt en
vandaag groep 3 waarbij groep 5 heen
heeft begeleid. Mooi om te zien hoe de
kinderen elkaar hielpen en wat ze ervan
leerden! Van zelf leren naar iemand
anders begeleiden en uitleg geven, zit in
ons ‘montessori DNA’. Prachtig om te
zien hoe dit tot uiting kwam binnen dit
project! De grote hal en de teamkamer
waren omgebouwd tot proefplekken. Uw
middenbouw zoon of dochter, kan u er
veel over vertellen.

Veegouders uit OB4
vrijdag 5 november

Kleding retour
Soms komt het voor dat leerlingen in de
onderbouw zo druk bezig zijn dat ze
vergeten dat om naar de wc te gaan.
Zo’n ‘ongelukje’ resulteert dan in een
natte broek en onderbroek. Voor deze
gelegenheden hebben wij in principe een

School damtoernooi
Aan het damtoernooi op woensdag 17
november doen wij met 3 teams mee:
1 welpenteam en 2 pupillenteams. Alle
kinderen die zich opgegeven hebben
kunnen dus meedoen. Als voorbereiding
op het toernooi komt er iemand van de
damvereniging 2 keer in de pauze op
school om met deze kinderen te oefenen.

Vernieuwde samenstelling van de medezeggenschapsraad.
Graag stellen we de vernieuwde samenstelling van de MR aan jullie voor. De MR bestaat uit
zes leden drie ouders en drie docenten. De oudergeleding van de MR bestaat op dit moment
uit: Fen de groot, Marcel Sluijmers, Elena Johannsen. De personeelsgeleding bestaat uit:
Pauline Bögemann, Astrid de Bruijn en Rianne Kuijper.

De MR gaat over het algemene beleid van de school. Zo bespreken we o.a. jaarlijks de
school- en de jaargids, de begroting en de jaarplannen van de school. Ook worden actuele
er zaken besproken, zoals de coronamaatregelen en afgelopen jaar het traject m.b.t. het
nieuwe rooster. Voor vragen over leerling zaken kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind. Mocht u vragen hebben over het beleid van de school dan kunt u naast contact te
zoeken met Nelly Heiboer ook contact opnemen met de MR. Dat kan door te mailen naar
MR@montessoriwageningen.nl of door telefonisch contact te zoeken met een van de leden
van de MR. Onze contactgegevens zijn te vinden in de jaargids van de school. De notulen
van de MR vergaderingen zijn te lezen in het ouderportaal in de digitale boekenkast onder
het kopje MR.

