Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
17-12-2021, week 50

Agenda
20 t/m 24 december
We zijn dicht maar toch open
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

wk 51

Kerstviering 2021
Eén van de hoogtepunten van een
schooljaar is en blijft de kerstviering.
Ook dit jaar hebben wij er voor kunnen
zorgen dat het voor alle leerlingen een
fijne dag was. De pleinen waren verlicht
met kaarsjes en er was kerstmuziek te
horen. De school was versierd met
allemaal kleine lichtjes en kerstknutsels
van de kinderen en versiering. In alle
groepen waren de tafels feestelijk
gedekt voor het kerstontbijt. De geur van
versgebakken croissants kwam je
tegemoet. Het ontbijt werd coronproof
verzorgd. In de OB en MB was naast de
leerkracht nog een collega om te helpen.
In BB ging dit prima met alleen de eigen
leerkracht.
Onder het genot van gezellige
kerstmuziek en in veel groepen een
heerlijk kerstverhaal, is er gesmuld van
al het lekkers. In de bovenbouw hebben
de kinderen ook nog voor elkaar
opgetreden. Elke groep heeft hier zijn
eigen invulling aan gegeven.
Daarna hebben we de ontbijtboel
opgeruimd en er in de groep een gezellig
dag van gemaakt.
Al met al was ook dit kerstfeest 2021,
zeer geslaagd! We hopen van harte dat u
volgende week thuis ook zo’n gezellig
kerstfeest heeft!

aangegeven. We hebben de
kwetsbaarheid enorm gevoeld als school
en er zijn ook veel gezinnen getroffen
door COVID19. We zien ook landelijk dat
de besmettingscijfers oplopen. Logisch
dus….Echter, we zagen dat de laatste
dagen het aantal besmettingen drastisch
terugliep bij ons op school. Door het
strenge snottebellenbeleid zijn we zelfs
vandaag op een punt dat zo goed als alle
kinderen op school waren! Voor een dag
als vandaag extra fijn als je gezamenlijk
kerstfeest viert!
We hopen dan ook van harte dat
iedereen gezond de kerstvakantie ingaat
en gezond blijft!
Na het besluit om de scholen vanaf
volgende week te sluiten, hebben we
snel geschakeld met ons bestuur, intern
verschillende malen en ditalles naar u
gecommuniceerd.
Vervolgens het kerstfeest georganiseerd,
de opvang geregeld en we zijn tevens
bezig om onze studieweek vorm te geven
en voor te bereiden. Als team zien we dit
nu als ‘van de nood een deugd maken’.
Allerlei zaken aan schoolontwikkeling en
afstemming gebeurt normaal buiten de
lessen en op studie(mid)dagen. Nu
hebben we ineens een hele studieweek.
Deze zullen we dan ook volop benutten!
Even schakelen en omdenken… Ik ben
dan ook super trots op ons team dat zich
iedere keer weer enorm flexibel opstelt
en dit allemaal regelt met elkaar!

Deze week wordt er niet
geveegd

Terugblik van afgelopen week en hoe
verder volgende week…
In spanning hebben we afgelopen dinsdag
de persconferentie afgewacht. Het doet
best wel wat met ons als team… Voor ons
kwam de beslissing om de basisscholen
een week eerder te sluiten toch als een
verrassing. We hebben u dit al in de brief

Opvang voor ouder met kinderen in
cruciale beroepen, een aanvulling!
In de brief van woensdag hebben we
aangeven wanneer u in aanmerking komt
voor opvang en hoe u tot vanmiddag
14.00 uur op kunt geven. Via een mail
aan de leerkracht en het algemene email adres (info) in de cc.
Hieronder de opvangtijden:
maandag t/m donderdag
van 8.30 – 14.00 uur.
vrijdag 24 december
van 8.30 – 12.00 uur.
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

SAM Sportweek Winter
SAM de wasbeer is terug! Hij heeft
samen met Sportservice Wageningen
een gaaf programma bedacht! Tijdens
de kerstvakantie kunnen kinderen
sporten en ravotten! Alle info is te
vinden op https://wageningenactief.nl/sam-sportweek-winter .
30 december en 6 januari SAM Junior
Leeftijd 7 t/m 12 jaar:
09.00 – 16.00 uur in Zwembad de
Bongerd. Kosten €8,50 (inclusief
zwemticket, tussendoortjes en lunch).
Inschrijven en meer info via
https://wageningen-actief.nl/samsportweek-winter Activiteit Een dag met
vrij zwemmen in de ochtend en een
sportprogramma in de middag.
8 januari SAM kids
Leeftijd 4 t/m 6 jaar: 10.00 – 11.30 uur
in Sporthal de Tarthorst, Tarthorst 152
Wageningen. Deelname is gratis!
Inschrijven en meer info via
https://wageningen-actief.nl/samsportweek-winter Activiteit Kinderen
nemen deel aan twee sportactiviteiten.
Zo maken ze op een leuke speelse
manier kennis met een lokale
sportaanbieder

Sportagenda:
Donderdag 30 december en
donderdag 6 januari
SAM junior
Zaterdag 8 januari
SAM kids
Luizennieuws extra alert in de MB!
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. Deze 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?

School schaaktoernooi
Goed nieuws voor onze schaakliefhebbers! In eerste instantie werd
aangenomen dat het school schaaktoernooi dit schooljaar afgelast zou worden.
Nu is besloten dat het mogelijk later in
het jaar wel doorgang kan vinden. Blijf
dus thuis lekker met huisgenoten
dooroefenen; hopelijk komt er binnenkort een bericht dat het toernooi,
georganiseerd door WSDV, onze locale
schaak- en damvereniging, opnieuw
wordt gepland. Wij houden u op de
hoogte.

Het team van
Montessorischool Wageningen
wenst u (alvast!)
hele gezellige feestdagen!

