Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
5-11-2021, week 44

Agenda
Woensdag 10 november
MR
Donderdag 11 oktober
Studiemiddag, alle leerlingen
hebben om 12.00 uur vrij
Vrijdag 12 november
Open podium voor OB3, MB1
en BB1

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 45

Veegouders uit MB4
vrijdag 12 oktober

Naar aanleiding van de persconferentie
Afgelopen dinsdag was er na lange tijd
weer een ‘Corona persconferentie’. Zoals
u wellicht inmiddels weet, zijn er voor
het basisonderwijs nauwelijks
veranderingen in de richtlijnen. De PO
raad heeft ook (nog) geen nieuwe
protocollen geschreven en we vragen ons
af of die ook komen na deze laatste
aanpassingen in de maatregelen.
Daarnaast is er overleg geweest binnen
ons bestuur over eventuele
aanscherpingen. De conclusie was dat hoe
wij alles nu aanpakken, zo kan blijven.
We zullen echter wel weer moeten zorgen
dat we de 1,5 meter afstand maatregel
met z’n allen naleven. Als dat niet lukt,
dat we een mondkapje dragen binnen. Dit
geldt voor de volwassenenen. Als er
bezoek op school is, of er zijn individuele
(ouder) afspraken, vragen wij ons extern
bezoek bij binnenkomst weer een
mondkapje op te zetten. Als school zijn
wij geen openbaar gebouw, maar er zijn
natuurlijk veel personen binnen waarbij
wij weten dat de kinderen niet
gevaccineerd zijn. Dit betekent dat we
binnen onze ‘school bubbel’ toch extra
kwetsbaar zijn. Binnen het bestuur is
gevraagd of wij dit zelf wilden
communiceren. Er volgt dus nu geen
aparte brief vanuit PPO de Link of vanuit
school.
U heeft gemerkt dat corona regelmatig
één van ons (leerling, ouder, teamlid) kan
treffen en dat we hier een modus in
moeten blijven vinden om hier zo goed
mogelijk mee om te gaan. We blijven dan
ook een beroep doen aan iedereen om
alert te blijven; bij twijfel te testen en
ons zo goed mogelijk op de hoogte te
houden als er iets is. In ieder geval onze
complimenten aan u, zoals het nu gaat.
We hebben tot op heden nog steeds een
uitbraak kunnen voorkomen, maar het ligt
iedere keer weer op de loer. We willen
graag met z’n allen gezond blijven zorgen
dat we de school zo normaal mogelijk
door kunnen draaien.Dat kan alleen als
we hier met z’n allen aan meewerken en
zo alert blijven. Dank voor uw begrip en
medewerking weer!

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

Veegouders
Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief
hebben aangegeven, staan er elke vrijdag
bezems klaar voor ouders die mee
kunnen helpen om het schoolplein te
vegen. Sinds deze week is er door de
gemeente ook weer een bladkorf
beschikbaar gesteld, dus kunnen we de
gevallen bladeren netjes afvoeren.
Afhankelijk van de groep is dat het grote
plein of het kleuterplein. Volgende week
hopen we dat ouders van MB4 ons komen
helpen, want veel handen maken licht
werk… Dank jullie wel!
Scholenmarkt VO
Voor alle ouders en leerlingen van groep
7 en 8 wordt de jaarlijkse Voortgezet
Onderwijs-scholenmarkt gehouden op
woensdag 10 november van 18.00 – 21.30
uur in Het Streek Lyceum in Ede. Hier
presenteren alle scholen voor voortgezet
onderwijs uit Ede en Wageningen zich.
Deze scholenmarkt is alleen bedoeld voor
ouders; voor de leerlingen samen met
hun ouders volgen na de Kerstvakantie de
Open Dagen.

Alle bovenbouwen terug uit Haps
Onze school heeft een lange traditie van
schoolkampen aan het begin van nhet
schooljaar voor de BB. Dit zijn
achtereenvolgens het ‘Veluwe’kamp, het
‘Zeeland’kamp en het ‘Haps’kamp. De
afgelopen weken zijn onze vier bovenbouwgroepen, met hun leerkrachten en
een aantal ouders naar Haps geweest,
waarbij zij werden ondergedompeld in
het leven in de IJzertijd. We hebben
vanuit alle groepen mooie verhalen en
ervaringen terug gehoord. BB2 komt
vandaag als laatste terug. Iedereen weer
terug in 2021!
Open podium
Momenteel zijn OB3, MB1 en BB1 druk
bezig met de voorbereidingen voor het
Open Podium van vrijdag 12 november!
We zullen weer foto’s plaatsen op het
ouderportaal van de betreffende groepen

