Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
19-11-2021, week 46

Agenda
Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 47

Veegouders uit OB1
vrijdag 26 november

Vincent valt in de prijzen!
Op maandagochtend kwamen de
leerlingen van de bovenbouw, onder het
mom van een ‘rekenlesje over breuken’
allemaal nieuwsgierig naar buiten. Dat
het niet om een rekenlesje ging werd al
snel duidelijk. Op het schoolplein werden
ze opgewacht door een medewerkster van
de gemeente Wageningen en een medewerkster van Solidez. De reden was, dat
Vincent uit BB2, een prijsvraag had
gewonnen en er in het geheim contact
was gezocht met onze school om de prijs
aan hem te overhandigen. Ook zijn trotse
ouders waren natuurlijk uitgenodigd.

Vincent legt het zelf uit:
Maandag 15 november om 11.25 uur, juf
Carin gaf BB2 een breukenlesje. Om 11.29
uur, Carin zei:’We gaan buiten verder’.
Toen we buiten kwamen zagen we 3
mevrouwen. Ik vond het steeds vreemder
worden, toen kwamen ook BB1 en BB4
naar buiten (BB3 niet want die had gym).
Ik zag daarna ook mijn ouders! Nu snapte
ik er niks meer van. Eén van de
mevrouwen begon te praten. Ze
zei:’Herinneren jullie je die wedstrijd
nog van ‘Wageningen leuker en mooier?’.
Iedereen zei in koor Jaaaaa! Toen zei de
mevrouw: ‘Iemand uit jullie midden
heeft gewonnen!’ Iedereen was doostil.
Toen zei die mevrouw wie er had
gewonnen: ‘Vincent!”. Iedereen juichte.
Vincent: ‘ik had niet verwacht dat ik zou
winnen. Ik had dan eerder verwacht dat
een andere klas zou winnen.

Damkampioenen!
Ook bij het Wageningens schooldamtoernooi van afgelopen woensdag viel er
wat te vieren.

Hilde(BB4, Jakob(BB1), Lukas(BB1) en
Ellen(BB1) schreven hier een stukje over:
Woensdag 17 november was er een
damtoernooi. Het was in het clubgebouw
WSDV. De laaste wedstrijd was heel
spannend. Als we verloren moesten we
nog een wedstrijd spelen en als we
wonnen werden we eerste van
Wageningen. En….. we wonnen! Nu gaan
we door naar de kwartfinale.
Oscar(MB1) nam ook deel aan het damtoernooi. Hij vond het heel leuk. Het ging
goed en hij heeft 2 potjes gewonnen, 2
verloren en 1 gelijk gespeeld. Volgend
jaar wil hij graag weer meedoen.
Sinterklaassfeer op school
Zoals vorige week al aangegeven, is er
flink geknutseld om de de school gezellig
aan te kleden voor het Sinterklaasfeest.

Er lijkt iets aan de hand met verliefde
pieten… Ondertussen ruikt de school naar
versgebakken pepernoten, want elke
groep komt aan de beurt om zelf te
bakken. Er worden volop de liedjes
gezongen die u thuis ook via deze QR
code kunt vinden. Zingt u mee gezellig
mee met uw kind? De teksten zijn van
Vincents idee is een maquette van de stad deze tijd.
Wageningen. Op de ochtend zelf kreeg
Vincent een oorkonde uitgereikt.
Volgende week gaat hij met een
kunstenaar overleggen hoe de maquette
gemaakt zal worden.

