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Belangrijke data
Zomervakantie

Beste ouders en verzorgers,
Bij deze nieuwsbrief nummer 9 van schooljaar 2019- 2020.
Wat hebben we bijzondere tijden meegemaakt de
afgelopen maanden. Het afstandsonderwijs, de
gedeeltelijke heropening en nu de hele opening van onze
school op 8 juni.
Denkt u nog even aam de lesvrije dag van woensdag 17
juni 2020. Deze dag is een studiedag voor team De
Wildzang.
Na de zomer starten we zoals u weet, met de groepen 5
t/m 8. Dat betekent dat onze jongste kinderen een plekje
gaan krijgen op een andere fijne school in de omgeving.
Deze contacten lopen inmiddels voorspoedig.

Zaterdag 4 juli t/m
zondag 16 augustus

Studiedagen ‘19-‘20
Lesvrije dagen
leerlingen

Woensdag 17 juni 2020

Veel leesplezier namens team montessorischool De
Wildzang.

Met vriendelijke groet,
Angèle van der Star
Interim directeur Montessorischool De Wildzang
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Bericht namens College van Bestuur ‘Monton’
De laatste vier weken van het schooljaar zijn ingegaan. Een bijzondere tijd na een lange periode
van thuisonderwijs vanwege Covid19. Wat hebben de kinderen en u als ouders, hard gewerkt.
Zoals u weet, na de zomer starten we op montessorischool De Wildzang met de leerlingen in
groep 5-8. De groep 1-4 wordt deze zomer opgeheven.
We streven ernaar om de bemensing van het team De Wildzang schooljaar 2020-2021, zo snel
mogelijk duidelijk te hebben voor u en de kinderen. We zijn momenteel dan ook in gesprek met
diverse Monton personeelsleden die een vaste aanstelling hebben bij ons bestuur om te
bespreken wat mogelijkheden zijn. U hoort zo spoedig mogelijk van ons zodra het helder is.
Jeroen Gommers,
College van Bestuur Stichting Monton

Nieuws vanuit groep 1-2
De thuis-onderwijsperiode zit erop! Wat hadden de
kinderen elkaar gemist. Er kwam geen eind aan alle
verhalen! Ook werd er veel van u als ouder gevraagd! En
wat werd er hard gewerkt. Heel erg fijn! Nu gaan we een
bijzondere laatste periode tegemoet. De laatste weken op
de Wildzang! We maken ze met elkaar onvergetelijk!

Laatste weken Brigitte
Langs deze weg wil ik u laten weten dat dit voor mij ook de laatste weken zijn op de Wildzang.
Na 19 jaar heb ik ergens anders een nieuwe uitdaging gevonden als leerkracht groep 3 vanaf
komend schooljaar. Ik heb me altijd heel nauw betrokken gevoeld bij de kinderen, ouders,
collega’s en ons onderwijs. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij als leerkracht had.
Ik neem alle ervaringen en herinneringen met me mee.
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Nieuws vanuit groep 3-4-5
De afgelopen maanden waren heel bijzonder voor de kinderen maar ook voor de
leerkrachten. Zo van de één op de andere dag moesten we thuisonderwijs in orde gaan
maken. Ik vind dat het aardig gelukt is. De kinderen en ik moesten even wennen aan de
manier van werken, maar elke week ging het steeds beter. Ook dankzij de inzet van de ouders.
Het was erg leuk om contact via MT te hebben en de kinderen even in beeld te zien en ook de
kinderen hadden onderling regelmatig contact met elkaar. 11 mei gingen we voor 3 dagen
naar school. Dat was fijn om elkaar weer te zien en iedereen hield zich goed aan de corona
regels. Maandag 8 juni gaan we weer volledig naar school en gaan we er nog 4 fijne weken
van maken met elkaar. Want voor een aantal kinderen zijn het de laatste weken op de
Wildzang.

Laatste weken Janet
Ook voor mij zijn het de laatste weken op
de Wildzang. Na de zomervakantie ga ik
op een andere school werken in
Lelystad. Daar word ik de leerkracht van
groep 6. Ik heb altijd met heel veel
plezier op de Wildzang gewerkt. Ik kijk er
met een fijn gevoel op terug. Langs deze
weg wil ik de kinderen, ouders en
collega’s bedanken voor de fijne tijd op
de Wildzang.

Nieuws vanuit groep 6-7-8
Voor alle kinderen en leerkrachten was het weer even wennen om weer echt naar school te
gaan. Verdeeld over de twee lokalen samen...
Nu gaan we vanaf maandag 8 juni weer helemaal naar school. De laatste weken staan voor
groep 8 natuurlijk in het teken van afscheid van de basisschool. Samen met muziek juf Ingrid zijn
de kinderen druk bezig om liedjes in te studeren. Deze staan ook op MS Teams bij bestanden,
zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen.
Voor groep 7 staat het theoretische verkeersexamen centraal. Op 16 juni a.s. gaan de kinderen
dit maken. Voor die tijd kunnen ze nog oefenexamens maken via vvn.oefenexamens.nl
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Laatste weken Debby en Mieke
Ook voor ons is het afscheid van de Wildzang in zicht. We hadden beide een tijdelijke aanstelling
bij de stichting Monton. Afgelopen weken, zowel de thuiswerkweken als echt in de groep hebben
we geprobeerd structuur te geven aan de kinderen. Zij hebben veel gezichten gezien dit
schooljaar en dat viel niet altijd mee. De tijd dat wij samen de groep hebben bemenst hebben wij
als prettig en soms pittig ervaren.
We hebben beide een nieuwe baan gevonden in het bedrijfsleven (Mieke) en op een andere
Montessorischool (Debby)en nemen op een positieve wijze afscheid van de kinderen en de
school.
We hopen op fijne laatste weken met elkaar, dan kunnen we dit bijzondere schooljaar toch goed
afsluiten samen!

Afronden interim directie werkzaamheden Angèle
En dan zit ook het schooljaar er alweer bijna op. Wat zijn de maanden
gevlogen. Hierbij rond ik mijn interim opdracht af als directeur van de
school van uw kinderen.
Het was fijn om met u, uw kinderen en ons team, een jaar lang samen
op te trekken. We hebben hard gewerkt met de kinderen, seizoenen
gevierd zoals Sinterklaas en Kerst, veel gepraat en gelachen. Voor nu
betekent dit dan ook de laatste vier weken op De Wildzang. Mooie
herinneringen aan De Wildzang en de kinderen ga ik meeneem. Dat is
iets dat blijvend is. Dank je voor jullie vertrouwen in mij. Voor jullie en
jullie kinderen wens ik het allerbeste.
Groetjes, Angèle

Nieuws van de intern begeleider
Er is hard gewerkt tijdens het thuisonderwijs. Om te weten hoever
de leerlingen zijn in hun ontwikkeling zijn we op dit moment met
de CITO toetsen bezig. Wij toetsen op een iets andere manier
dan we gewend zijn, als er geen sprake geweest zou zijn van
thuisonderwijs i.v.m. Corona. Wat we nu doen is aansluiten bij het
niveau dat de leerlingen hebben gehaald in februari 2020 en
gaan vanaf dat punt door met toetsen tot leerlingen nog net
een voldoende halen. Zo krijgen we heel precies in beeld wat
elke leerling nu beheerst zodat wij daar direct na de
zomervakantie mooi op kunnen aansluiten met ons onderwijs.
Heeft u hier vragen over, mail me gerust op ib@montwildzang.nl.
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