Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
3-12-2021, week 48

Agenda
Dinsdag 7 december
Studiedag, alle leerlingen
hebben vanaf 12.00 uur vrij
Donderdag 23 december
Kerstviering
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 49

Veegouders uit BB1
vrijdag 10 december

Sinterklaasviering 2021
Tjongejonge, wat was het weer een
gezellige dag op onze school! Groot en
klein had al lang naar de komst van
Sinterklaas en zijn Pieten uitgekeken en
op vanochtend was het dan zo ver!
Sinterklaas arriveerde in een zwart-witte
cabriolet samen met Stille Piet.
Ozosnel had helaas corona en alle andere
paarden in de stal moesten dus mee in
quarantaine. Sint had de auto “Ozosnel
met strepen” genoemd. Hij had dezelfde
kleuren als Ozosnel, met snelle strepen.
Een coole auto vonden de kinderen.
Na zijn aankomst kwam Cadeautjes Piet
aangerend met een koffertje; helemaal
buiten adem, vanaf het station, om hier
op tijd te kunnen zijn. Vanmorgen was
deze Piet nog in Londen in de grootste
cadeautjes winkel van de wereld
vertelde zij!

Kerstviering
Nu Sinterklaas zich opmaakt voor een
weekend van huisbezoeken, gaan wij hier
op school verder met de voorbereidingen
van de Kerstviering. Voor zover we weten
kan deze ook dit jaar, in afgeslankte
vorm, voortgang vinden. We kiezen er
voor om de viering op donderdagochtend
23 december te laten plaatsvinden met
een feestelijk kerstontbijt in de groepen.
Wij zijn op zoek naar lege eierdozen.
Heeft u eierdozen over, wilt u ze dan aan
uw kind meegeven voor 10 december? Uw
kind kan deze aan de leerkracht geven.
In de komende nieuwsbrieven houden wij
u op de hoogte van de invulling van deze
dag.

Stille Piet en Cadeautjes Piet waren
zichtbaar aan het blozen toen ze elkaar
zagen. Het bleek dat Stille Piet verliefd
was op Cadeautjes Piet, maar dat dit ook
andersom was! Ze waren erg blij met de
hulp van de kinderen. Stille Piet durfde
nu eindelijk te zeggen dat hij verliefd
was. Sinterklaas snapte nu waarom Stille
Piet zulke vieze pepernoten (met zout
i.p.v. suiker!) had gebakken en
verkeerde cadeautjes had ingepakt… Hij
was er met zijn hoofd niet bij en dacht
de hele dag aan Cadeutjes Piet.

Pleinwachtbijdrage 2021-2022
Graag willen wij het toch nog een keer
onder uw aandacht brengen, mocht het u
ontschoten zijn? Wilt u zo vriendelijk zijn
om de vrijwillige pleinwachtbijdrage 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)
Sinterklaas en zijn 2 Pieten hebben alle
(bijvoorbeeld: OB1, MB2, BB3, enz). U
groepen om de beurt buiten ontvangen,
kunt het bedrag in één keer overmaken:
alleen in BB2 zijn ze even in de groep
in één keer €145 óf in 3 termijnen: €50
geweest, want zowel de juf als de
(voor 15 oktober ’21), €50 (voor 15
kinderen waren helaas allemaal thuis. De
januari ’22) plus € 45 (voor 15 april ’22).
klas was helemaal leeg. Gelukkig was er
digitaal contact. Dat hebben we
geprobeerd in alle groepen, ook in MB4
die bijna volledig thuis was.
Sinterklaas had voor alle groepen een
groepscadeau en ook voor alle kinderen
van de OB en MB. In de bovenbouw
hebben de kinderen Sint geholpen en
prachtige surprises en gedichten voor
elkaar gemaakt! Ondanks de corona
perikelen was het een ontzettend
gezellige dag!

Dinsdag 7 december
Studiemiddag,
alle leerlingen
zijn om 12.00 uur vrij

