Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
14-1-2022, week 2

Agenda
Woensdag 26 januari
Open podium

wk 3

Veegouders uit OB3
vrijdag 21-1

Afsluiting jubileumjaar 2021
Met grote opluchting hebben we afgelopen maandag de deuren van onze school
weer mogen openen! Dat was voor ons
ook gelijk een reden om een klein feestje
te bouwen, want we hadden zo graag de
school ook voor de vakantie open
gehouden. ‘Corona’ gooide weer eens
roet in het eten….
Corona betekent overigens ‘kroon’, en
wij hadden in 2021 een ‘kroonjaar’!
Vandaag hebben wij dus met alle
leerlingen ons 50-jarig jubileum
afgesloten. Dit hadden we gepland op 24
december, als laatse schooldag van 2021,
maar dat ging helaas niet.
Dit gouden jubileum is het hele jaar 2021
gevierd; zij het niet zo groots als met een
‘knalfeest’ dat we bedacht hadden, maar
door het hele jaar 2021 heen hebben we
op diverse manieren aandacht besteed
aan dit jubileum. Zo werd de school
gezamenlijk versierd, zijn er ‘gouden’
groepsfoto’s gemaakt, zijn er taal- en
rekenwerkjes gedaan in het kader van dit
jubileum, hebben de kinderen prachtige
werkjes gemaakt met het thema ‘50’ die
door de hele school hingen en hebben de
groepen allemaal een boek over het leven
en werk van Maria Montessori cadeau
gekregen. Voor de sponsoring hebben de
kinderen allemaal 50 klusjes gedaan en
bijna € 4000,-- opgehaald!

Robin en Matias staan hier op het podium
met hun winnende ontwerp. Tijdens de
presentatie konden alle groepen via een
livestream meekijken.

Robin en Matias hebben de tijdlijn van
het leven op aarde gemaakt die als sjerp
op de voorkant van de shirts is gedrukt.
Het gaat van eencelligen tot aan de
mens. Deze tijdlijn hangt ook op bij ons
op school. De kinderen hebben hier les
over gehad of krijgen dit nog.
De achterkant is door Anna en Noa
ontworpen. Zij hebben met verschillende
montessorimaterialen de naam
Aan het einde van vorig schooljaar
‘Montessori’gemaakt waarbij het ook
hebben we alle leerlingen een tekenopduidelijk is dat we 50 jaar bestaan.
dracht gegeven: maak een ontwerp voor
Daaronder ons motto: ‘Help mij het zelf
ons jubileum. Uit al die tekeningen is een te doen’.
ontwerp samengesteld.
Ook dank aan Edwin! Hij heeft gezorgd
dat de ontwerpen passend zijn gemaakt
De winnende tekenaars zijn Robin en
voor de shirts en dat ze gemaakt zijn.
Matias (nu beiden in de middenbouw),
En niet te vergeten aan de ouderraad die
Anna en Noa (beiden inmiddels leerling
de shirts bekostigd heeft! Dank daarvoor!
het voortgezet onderwijs).Vandaag, als
klap op de vuurpijl, sluiten we het
Zo komen we aan het einde van een
jubileumjaar dus af met een heel
bijzonder jubileum jaar. Speciale dank
bijzonder cadeau, waar deze logo’s een
aan de jubileumcommissie die gezorgd
bijzondere plaats hebben gekregen.
heeft dat er, ondanks alle beperkingen,
Alle kinderen kregen vandaag een
super leuke activiteiten zijn bedacht!
jubileumshirt! Robin en Matias hebben dit Zo is ons jubileumjaar toch een jaar met
samen met Carolien en Nelly
een gouden randje geworden!
gepresenteerd in de grote hal.
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Ventilatie school
Ook de komende tijd blijven wij
dagelijks het gebouw en ook alle klassen
ventileren. Daarom is het, gezien de
winterse temperaturen, fijn als u uw
kind een lekkere dikke trui of extra
laagje aantrekt.

Gevonden voorwerpen
Al enige tijd zijn de manden bij de
ingang van de school weer gevuld met
gevonden voorwerpen. Volgende week
zullen wij alle kleding en andere spullen
op het podium in de hal leggen en er
met de leerlingen een kijkje gaan
nemen. Hopelijk herkennen ze
voorwerpen die u als verloren had
beschouwd. Wilt u eens meedenken wat
u wellicht thuis mist aan
kledingstukken?

