Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
21-1-2022, week 3

Agenda
Woensdag 26 januari
OB4, MB4 en BB3
Donderdag 10 februari
Studiedag, alle leerlingen
hebben vrij

wk 4

Veegouders uit MB3
vrijdag 28 januari

wat iedereen daarvan vindt. Door het zo
uit te voeren, kunnen wij het ook zuiver
houden. Hoe ingewikkeld ook voor
iedereen die ermee te maken heeft/
krijgt. Iedereen is gewoon een beetje
‘corona moe’, thuis op het werk en op
school. Het is niet alleen dat er gezinnen
van kinderen op school in quarantaine
moeten met alle gevolgen van dien, maar
dat gebeurt ook binnen het team en hun
gezinnen. Daarnaast wordt er van
iedereen heel veel gevraagd in de hele
maatschappij, dus ook op school. Ik kan
het niet vaak genoeg benadrukken dat ik
ontzettend blij ben met het team dat wij
hier hebben staan. Iedereen zet veel
stappen extra om de school draaiende te
houden: door taken van zieke collega’s
over te nemen, door extra te werken,
elke keer de invallers weer wegwijs te
maken, schema’s om te gooien om
interne oplossingen te vinden om te
proberen geen groepen naar huis te
sturen.
Ter illustratie: Afgelopen week moest er
op maandag en dinsdag voor 6 groepen
een oplossing bedacht worden door
uitval/ quarantaine, op woensdag voor 5
‘Omikron houdt huis’, ook op school.
Vanaf de kerstvakantie hebben we, zeker groepen en donderdag en vrijdag voor 4
groepen (en dan hebben we het niet over
achter de schermen, gemerkt dat de
de langdurige inval). De invallers zijn
Omikron-variant van het Covidvirus snel
schaars en ook die vallen helaas
om zich heengrijpt. Dankzij het
regelmatig uit. Daarnaast is iedereen druk
regelmatig testen thuis en bij klachten
bezig, naast deze hectiek, om te zorgen
ook bij de GGD, kunnnen we snel
dat wij onze plannen om ons onderwijs
anticiperen op de binnenkomende
nog verder te optimaliseren, ook
berichten van collega’s en ouders; dank
daarvoor! Het neemt niet weg dat er soms uitvoeren. En niet te vergeten… elke dag
weer met plezier de kinderen lesgeven!
een hele groep in quarantaine moet. Na
Dan weet je weer waar je het met z’n
de kerstvakantie was dat tot op heden,
één groep bij ons op school; we hopen dat allen voor doet!
het hier bij blijft…
Zowel landelijk, als op school, merken we Hoe het verder gaat met de maatregelen,
horen we wel weer. We zullen er mee
dat de meningen uiteenlopen over het
moeten dealen, u thuis en wij op school.
beleid dat gevoerd wordt over hoe hier
Wij danken u dan ook wederom voor uw
mee om te gaan; waar het voor de één
flexibiliteit en uw begrip als het soms
niet streng genoeg is, vindt de ander het
toch anders loopt dan we allemaal
juist veel te streng.
hadden gehoopt!
Wij krijgen dan ook nogal eens vragen of
Nelly Heiboer
het niet anders kan. Wij kunnen ons als
school niet laten leiden door persoonlijke
meningen en visies. Als school worden wij
Donderdag 10 februari
door de overheid bekostigd en hebben
Studiedag, alle leerlingen
hierin niet veel ‘te willen’. Het beleid dat
de overheid hierin uitrolt, hebben wij als
hebben vrij
scholen dan ook uit te voeren. Ongeacht
Open podium op 26 januari
Hoewel we het Open Podium niet kunnen
organiseren zoals we eerst deden, is er
wel een Open Podium! Op dit moment zijn
OB4, MB4 en BB3 druk bezig met de
voorbereidingen. Zij zullen donderdag 26
januari verdeeld over de dag, optreden.
Zo is er elke keer één optredende groep in
de grote hal en blijft iedereen in zijn
‘eigen bubbel’. De andere groepen
kunnen het optreden via een livestream
bekijken. Na een optreden wordt er
geventileerd zodat een volgende groep
weer kan optreden. We hebben al eerder
via een interne livestream een Open
Podium verzorgd. Het is erg leuk dat de
hele school zo toch van elkaars optredens
kan genieten en dat iedereen aan de beurt
komt om op het podium te staan!
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Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

Verkeersexamencommissie:
gezocht ouders die willen helpen om
het praktijkexamen te organiseren;
een noodkreet!
Ieder jaar wordt vanuit de gemeente
het praktisch verkeersexamen voor
groep 7 georganiseerd. In deze
commissie zijn alle deelnemende
scholen uit Wageningen vertegenwoordigd, allemaal ouders van verschillende
scholen. In nauw overleg met de
gemeente wordt alles omtrent dit
verkeersexamen goed afgestemd en
georganiseerd; hiermee is jarenlange
ervaring opgebouwd, dus er liggen
goede draaiboeken. We zijn op zoek
naar ouders (liefst twee) die onze
school in deze commissie willen
vertegenwoordigen. Het handigst is,
wanneer het één of twee ouders zijn
van leerlingen die dit een paar jaar
willen doen. Als het ouders zijn die
alleen uit groep 7 komen, moet elk jaar
een overdracht plaatsvinden. De ouder
die dat nu heeft gedaan namens onze
school, heeft dit ook een paar jaar
gedaan, maar de kinderen van deze
ouder zitten inmiddels in groep 8. Het is
dus hoog tijd om het stokje over te
dragen. Welke ouder(s) vind(en) het
leuk om zich hiervoor in te zetten? Het
is zo goed om kinderen
verkeersonderwijs te geven en daarbij
hoort ook echt het praktisch
verkeersexamen. Dit laatste kan alleen
maar uitgevoerd worden met hulp en
inzet van ouders. Als dat niet lukt,
moeten we helaas dit onderdeel uit ons
aanbod schrappen. Het is dus echt een
heel serieuze vraag die alle kinderen
aangaat: Wie wil (uiteraard met hulp
vanuit het team) deze kar trekken? Het
is een dankbare en leuke klus; echt
betekenisvol! In de praktijk betekent
dit enkele keren een avond overleg en
op een vrijdag in april, op de dag van
het praktisch examen, bent u actief bij
de uitvoering. Heeft u interesse of wilt
u meer informatie? Stuur dan een mail
naar Ria Jacobs, onze bovenbouw
coördinator:
r.jacobs@montessoriwageningen.nl
Zij brengt u in contcat met de ouder die
met ingang van dit jaar is gestopt met
zijn werk in deze commissie; hij en Ria
zullen u verder op weg helpen.

Ziekmeldingen; hoe geeft u die door?
In deze tijd van moderne communicatiemiddelen lijkt het logisch om per app of
e-mail direct contact op te nemen met
de leerkracht van uw kind; als er een
coronamelding is, dan willen we dit ook
graag z.s.m. weten en hebben we ook
begrip in deze gevallen voor deze keus.
We merken echter dat ‘normale ziek- en
afmeldingen ook steeds vaker via deze
weg wordt gedaan. We willen u met
klem vragen dit niet te doen. Ten eerste
om te respecteren dat een teamlid ook
nog een privé leven heeft (zo wordt er
steeds meer de druk gevoeld om altijd
beschikbaar te zijn; doordat wij fysiek
lesgeven, zijn we al vanaf 8.00 uur in
touw op school…) en daarnaast dat het
’s morgens een steeds groter
zoekplaatje wordt om uit te zoeken
waarom een kind afwezig is. Als wij
geen telefoninsche afmelding hebben
gehad, wordt er nagebeld. Niet altijd
zijn wij in de gelegenheid om de mail
op tijd te lezen, aangezien de
leerkracht ochtends aandacht aan de
groep moet geven, mogelijk zelf
afwezig is en er dan een vervanger voor
de klas staat. Ook ambulante mensen
zijn niet altijd beschikbaar of zijn in
staat om meteen de mail te lezen.
Edwin houdt alles bij en gaat daarna de
groepen rond om aan te geven dat een
kind afwezig is en om te vragen of er
nog kinderen missen. Dit gaat om steeds
meer na-bel acties, niet alleen van
Edwin overigens en kost ons ontzettend
veel tijd.
Graag willen wij nog eens benadrukken
wat de procedure van ziek-melden voor
onze school is: wanneer uw kind ziek is,
wordt u verzocht dit telefonisch door te
geven tussen 8.00 en 8.30 uur.
Gebruikt u ons algemene nummer:
0317-412296. LET OP: Als de lijnen
bezet zijn, hoort u geen in-gesprektoon, maar gaat de telefoon ‘gewoon
over’. Blijft u het dan gewoon
volhouden, want wij nemen echt op! Als
blijkt dat een leerling na 9.00 uur niet
aanwezig is, dan gaan wij nabellen,
maar we hopen dat dit niet nodig is.
Dank voor uw medewerking!

