
   

 

   

 

 

 
Jaargang 17, nummer 05, 09 t/m 31 januari 2023                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 9 jan 

16 jan t/m 3 feb 

Vr 20 jan 

Ma 23 jan 

Do 26 jan 

Vr 3 feb 

Wo 8 

Zo 12 feb 

Wo 15 feb 

Do 16 feb 

Vr 17 feb 

Ma 20 t/m vr 24 feb 

Ma 27 feb 

 

 

Nieuwjaarsontmoeting op het plein 

Start afname citotoetsen 

Vrije vrijdag kleuters 

Online ouderavond Tessa Kieboom, digitale uitnodiging volgt z.s.m. 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Vrije vrijdag kleuters 

MR vergadering 

Schoolschaaktoernooi in Arnhem 

Verslagen mee 

Carnaval 

Vrije vrijdag kleuters, de andere groepen gaan naar school 

Voorjaarsvakantie 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Montessori: Rupsjes (peuters), Vlinders (0/1/2), Bijtjes (1/2/3),  Kikkers (3/4/5), Olifanten (4/5/6), Zebra’s (6/7/8) 

DaVinci: Panters (4/5/6), Ara’s (6/7/8) 

Walt is vier jaar geworden en mag nu elke dag naar school bij de Vlinders, net als Merel. Bij de Vlinders start 
binnenkort ook Tomas en zijn broer Louis is al begonnen bij de Panters. Bij de Olifanten heten we Silin welkom, 
bij de Bijtjes Tsipporah en bij de Kikkers Talitha. We wensen alle kinderen en ouders een heel fijne tijd toe bij ons 
op school! 
 
Jesse en Fenna hebben voor de vakantie een zusje gekregen; Fleur. We wensen de ouders veel 
gezondheid en geluk.  

 
We hebben afscheid genomen van Geremiah uit de Olifanten. We wensen hem veel plezier op de nieuwe school.            
 

Welkom 2023! De beste wensen voor alle kinderen en hun ouders. 
 

Rupsjes: 

De peuters werken aan het schoolthema: Brrrr wat is het koud. 
De boeken over het thema zijn door de Bieb bezorgd en we lezen ze interactief voor. 
Verder leren we het liedje ‘Buiten is zo koud’ (juf Roos), herhalen we cijfers en vormen en knutselen we met 
verschillende materialen. 
 

Welkom en afscheid 

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

        
Dolfijnen:  
We willen Louis en Merel welkom heten en wensen hen een leuke en leerzame tijd toe op de BSO. 
De kinderen zijn bezig met het thema Winter. We hebben heel veel activiteiten van ‘Doen kids’ op de 
verlanglijst. Creatieve, kunstzinnige, sportieve maar ook culinaire activiteiten zijn  
 voor de komende weken ingepland. 
We hebben sneeuwpoppen en  sneeuwvlokken geknutseld en vetbollen voor de vogels klaargemaakt. 
 
Personeel: 
Simone loopt nu stage op maandag en dinsdag, zowel in de peuteropvang als in de buitenschoolse opvang. Ze is 
leerling van het Graafschap College in Doetinchem en volgt de MBO opleiding: Kinderopvang pedagogisch 
medewerker. 
Kim komt een paar uur per week werken (reïntegratie traject). 
Maxime van de Kant gaat de VSO draaien en op donderdagmiddag op onze locatie werken. Zo krijgt Jacqueline 
meer tijd voor de Ondernemingsraad van Puck & Co.  
 

Voor meer info: https://puckenco.nl/contact en https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum 

 
De start van een nieuw jaar is altijd hét moment om na te denken 
over ons handelen, het uitspreken van goede voornemens en het 
uitvoeren daarvan. Of zou het eigenlijk het hele jaar door het 
streven moeten zijn; de goede dingen doen?  
 
2022 was in veel opzichten een bijzonder jaar, een jaar waarin je 
de hoop soms bijna zou verliezen na het zien en horen van zoveel 
onrecht, onmacht en onzekerheid overal ter wereld. 
 
Wij willen in dit nieuwe jaar graag de wens uitspreken om toch te blijven hopen en de moed niet te verliezen. 

- Blijven hopen op vrede, op stabiliteit in de wereld 
- Blijven hopen op wereldleiders die de goede dingen doen en de juiste keuzes maken voor nu en de 

toekomst 
- Hopen op verdraagzaamheid en tolerantie 
- Hoop op het blijven zoeken naar wat ons verbindt in plaats naar waarin we anders zijn; Zoeken naar het 

samen 
- Zoeken naar oplossingen en erin geloven dat die er altijd zijn, vertrouwen hebben in jezelf en in de 

ander 
Dit alles geldt natuurlijk niet alleen op wereldniveau, maar ook bij ons in de klas, bij ons op school, bij ons thuis, 
op de sportvereniging en ga zomaar door. Iedereen kan hierin een bijdrage leveren; zoeken naar daar waar je 
invloed op hebt, hoe klein ook. 
 

De winnares van de voorleeswedstrijd bij de Ara’s en Zebra’s, Mia, las tijdens de nieuwjaarsontmoeting heel 

mooi een gedicht voor van Jitske Kramer: 

 

Ik weet niet, denk niet, dat ik jou, met al je anders 

Ooit begrijpen zal 

Algemene informatie 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

 

Misschien als mijn wieg, daar waar jouw wieg, dan….. 

Maar nee….echt begrijpen, zal ik niet. Ook dan niet. 

 

Ik zal proberen om je te zien. I-see-you 

Me laten raken door jouw mooi 

Jouw lelijk, jouw fijn, jouw pijn, jouw anders 

Mezelf herkennen, in wat ik denk dat jij …. 

Maar echt begrijpen. Nee. 

 

Ik zal je voelen. I-feel-you 

Dat we bewegen en bewogen worden 

Op het ritme van woorden 

Op het tempo van zijn…zijn…zijn…zijn 

Anders. Invoegen. Uitvoegen. Invoegen. Uitvoegen. 

Het voor elkaar willen maximaliseren. 

Ruimte geven…nemen…geven… 

Ritmes. 

 

Altijd zoeken. Nee. Altijd vínden. 

Vinden van dat wat ons samen…dat wat we… 

Samen kunnen. Samen willen. Samen moeten… 

Want één wereld. 

 

En dan natuurlijk….Contact. Contact! 

Opeens contact. Soms en steeds contact. 

Nieuwe gedachten buitelen. 

Raken jou. Raken mij. Raken ons. 

 

Verwarring. Elkaar verstorend. 

Zoekend. Vindend…Crea-ti-vi-teit 

Leeeeven. Contact. Natte wangen. Glimmende ogen 

Eng. Want in contact. In ECHT contact. 

Komen we daar waar beiden niet meer weten 

Niet begrijpen. Nooit-echt-begrijpen 

Alleen nog…zien en voelen. 

 

Ik denk. Ik hoop. 

Dat als ik dat voor jou. En jij dat dan voor mij. 

Dat wij dan ritme vinden. Ritme voelen. 

Samen Apart. En. Apart Samen. 

Ritme van werken, van leven, van zijn. 

Ritme. Samen. 

 

Het gaat niet om elkaar begrijpen 

Maar om elkaar voelen. Elkaar zien. 

 

Hoeveel we ook verschillen van elkaar, we hebben elkaar nodig en moeten het samen doen! 

Namens alle medewerkers van het MKC een heel hoopvol 2023 gewenst! 

 



   

 

   

 

Personeel 

Regina, de leerkracht van de Vlinders, is al enige tijd uit de running vanwege een val met de fiets. De re-

integratie is voor de kerstvakantie gestart en het gaat gelukkig al steeds beter met haar. 

Volgende week vrijdag vinden de sollicitatiegesprekken voor de vacature van Intern Begeleider plaats. 

 

Afscheid Intern Begeleider 

Dinsdag 31 januari nemen we afscheid van Emmy, onze Intern Begeleider. Zij gaat haar aandacht richten op haar 

werkzaamheden voor de bedrijven van haar man en stopt als IB-er. U bent van harte uitgenodigd om 

dinsdagmiddag na schooltijd afscheid van haar te nemen in de hal van school.   

 

Effectief gebruik van de onderwijstijd 

Eén van de goede dingen die wij eigenlijk het hele jaar zouden willen doen is het op tijd starten met de les. 

Wij weten dat kinderen die van verder weg komen soms door overmacht te laat komen, dat kan gebeuren. Toch 

zien we ook regelmatig kinderen te laat komen die op tijd zouden kunnen zijn en gewoon eerder van huis 

hadden moeten gaan. Wij hebben als school de opdracht om kinderen vanaf 8.30 uur te onderwijzen en wij 

rekenen hierin op uw medewerking. Houdt u er rekening mee dat de kinderen ook tijd nodig hebben voor het 

uittrekken van hun jassen en schoenen en het uit de tas halen van de fruitspullen. Dit vraagt van sommige 

kinderen al best even tijd.  

Vanaf maandag  hangt deze poster op onze deur:  

 
 

Om 8.30 uur draaien we de poster om en zien kinderen dit beeld: 

 
 

Deze week hebben we de posters in de groepen besproken en m.n. de bedoeling hierachter. We willen hiermee 

ook de kinderen opnieuw bewust maken van het belang om op tijd te komen. We zullen de kinderen ook 

vertellen dat er situaties kunnen ontstaan waardoor je er niets aan kunt doen dat je te laat bent en dat we 

daarvoor dan begrip zullen hebben. Als je wel invloed hebt, dan is het goed om ervoor te zorgen dat je op tijd 

bent. 

 

Groen schoolplein 

Het plein vordert gestaag en wat wordt het mooi! Er is natuurlijk nog niet veel groen te zien, de beplanting komt 

later, maar de lesarena is prachtig, het waterelement daagt uit om lekker mee te spetteren en spelen en wat 

heerlijk dat er veel zand is om in te bouwen en ravotten en nog meer boomstammen zijn om op te klimmen en 

klauteren. Eind deze week hoopt de tuinder ook te beginnen aan de voorkant van de school. De kinderen 

genieten volop! 

Wat fijn dat je op tijd bent! 

 
Dat is prettig, want dan kun je rustig starten en 

stoor je ook anderen niet. Je gebruikt je werktijd 

zo goed. Houden zo! 

Je bent te laat…… 

 
Dat is vervelend. Jij start zelf niet rustig, mist 

werktijd en stoort anderen die al wel begonnen 

zijn. Kom je vanaf morgen weer op tijd?  



   

 

   

 

 

Kammen, kammen en nog eens kammen 

Wat fijn dat we deze kamronde allemaal hoofdluisvrij waren. Een paar kinderen bleken neten te hebben, dus 

dan is het verstandig om thuis regelmatig te blijven kammen en controleren.  

 

Maandagavond 23 januari online ouderavond met Tessa Kieboom 

Begin volgende week ontvangt u de link om de digitale ouderavond van Tessa Kieboom bij te wonen. We hopen 

dat veel ouders aansluiten, het is een interessante spreekster met veel kennis van hoogbegaafdheid. Ook de 

ouders van de Montessori-afdeling zijn van harte uitgenodigd.  

 

Kanjerinterventies 

Dinsdag 7 februari bij de Ara’s en donderdag 9 februari bij de Panters komt Frank Sessink, kanjerspecialist, 

meedraaien op de DaVinci-afdeling. U bent hierbij van harte uitgenodigd. U mag vanaf 8.30 uur aansluiten, maar 

ook later op de ochtend invoegen. Na de ochtend, vanaf 11.30 uur, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met 

elkaar, de leerkrachten en Frank. 

 

De ouderwerkgroep die is opgericht komt maandag 30 januari voor het eerst bijeen. 5 Ouders hebben zich 

aangemeld. Fijn om samen de ontwikkelingen op de DaVinci-afdeling te volgen. 

 

Woensdag 8 februari vindt de volgende MR vergadering plaats. Wanneer u vragen hebt over het beleid van de 

school, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

In de MR hebben zitting: Michel Maas (oudergeleding Montessori), Sjoerd (voorzitter MR) en Heleen Pauw 

(oudergeleding DaVinci) en Lotte Nijhof en Brenda van Beek vanuit de personeelsgeleding. Mocht u contact op 

willen nemen dan kunt u de MR bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                    

 

Om de vier jaar maakt elke basisschool een meerjarenplan; het zogenaamde Schoolplan. In dat plan beschrijft 

elke school waar het de komende vier jaar aan wil werken. Ook op bestuursniveau wordt een meerjarenplan 

geschreven; het zogenaamde Strategisch beleidsplan. 

Dit schooljaar zijn we volop bezig met de voorbereidingen van deze plannen voor de periode 2023-2026. Elke 

school heeft twee toekomstbouwers beschikbaar gesteld, leerkrachten die meedenken op stichtingsniveau, die 

onder begeleiding van een extern bureau een voorzet doen voor het Strategisch beleidsplan. 

Ook willen we heel graag input vanuit de scholen ophalen. Alle scholen van stichting Liemers Novum gaan deze 

informatie ophalen uit alle lagen van de organisatie: kinderen, ouders en medewerkers.  

We nodigen u dan ook graag uit om op woensdagmiddag 15 februari mee te 

doen en denken. De speerpunten worden opgehaald via het spelen van een spel 

(SOL, Student Ownership of Learning) waarbij we met elkaar in gesprek gaan om 

de juiste speerpunten voor de komende jaren helder te krijgen. Aan dit spel doen 

dus kinderen, ouders en leerkrachten mee en het spel zal in vier groepen en met 

maximaal 24 deelnemers gespeeld worden. 

Het spel duurt ongeveer 3 uur en zal van 13.30 tot uiterlijk16.30 uur gespeeld worden onder begeleiding van 

Rikkert Heydendael van SOL.  

 

De (oudste) klassenvertegenwoordigers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het spel.  

Nieuws van de DaVinci-afdeling 

 

Voorbereiding op meerjarenplan MKC 

Nieuws van de MR 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Vindt u het leuk om ook mee te denken en spelen, dan kunt u zich aanmelden via de leerkracht of bij Tjitske. Het 

wordt zeker een inspirerende middag! 

 

We zijn heel blij dat we eindelijk weer iemand gevonden hebben die de onder- en middenbouw kinderen 

schaakles kan geven. Julian is afgelopen maandag gestart.  

 

Zondag 12 februari wordt in Arnhem weer het Schoolschaaktoernooi georganiseerd door de Arnhemse 

schaakvereniging (ASV) en de Arnhemse Schaakacademie (ASA). Meer informatie vindt u op de website: 

https://www.arnhemseschaakacademie.nl/schoolschaken/ . Alain, de schaakmeester van de Panters en Ara’s zal 

hierbij aanwezig zijn. Wilt uw kind ook meedoen dan kunt u hem/ haar aanmelden bij: 

alainvandervelden@hotmail.nl . 

 

‘Leer mij het zelf te doen’ staat op de muur in onze hal. Het belangrijkste uitgangspunt van Montessorionderwijs. 

Toch merken wij dat dit voor kinderen lastig blijft. Daarom hebben we 1,5 jaar geleden om op schoolniveau 

aandacht te besteden aan zelfgestuurd leren.  

Zelfgestuurd leren gaat uit van 9 strategieën die wij in alle klassen aanbieden, natuurlijk op het niveau van het 

kind en de groep. Wel gebruiken we in alle groepen dezelfde pictogrammen en taal, zodat kinderen de 

strategieën herkennen en steeds op een ander niveau leren toepassen. 

Het doel van zelfsturing is kinderen leren eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

handelen en ontwikkeling.  

De woorden die wij gebruiken kunnen ook thuis handig zijn om te gebruiken en daarom delen we ze bij deze met 

u. In de bijlage zijn ook de pictogrammen toegevoegd. 

 

Leerstrategie: Uitvoering van de leerstrategie: 

1. Organiseren van de leerstof 

 

-materiaal kiezen 

-hulpbronnen inzetten 

2. Plannen 

 

- hoeveel tijd heb ik? 

- wat eerst, wat daarna? 

- wat is het doel? 

- wat heb ik nodig? 

3.Voorkennis activeren - wat weet je al van het onderwerp? 

4. Jezelf motiveren 

 

- wat is het nut? 

- wat brengt het me? 

5. Sturen van actie 

 

- zet altijd zichtbaar de eerste stap 

- zet door 

- rond af 

6. Probleem oplossen - van een groot probleem een klein probleem maken 

7. Gebruik maken van positieve feedback - tips en tops 

8. Reflecteren - hoe is het gegaan? 

9. Monitoren en evalueren 

 

- checklist 

- wat heb ik geleerd? 

- wat moet ik onthouden? 

- wat nu? 

 

Komt u de picto’s in de klas gerust eens bekijken. 

Schaken voor de OB/MB 

Zelfgestuurd leren 

https://www.arnhemseschaakacademie.nl/schoolschaken/
mailto:alainvandervelden@hotmail.nl


   

 

   

 

 

Deze maand ontving de school  € 30,40 voor de kledingcontainer.  

Mocht u uw kledingkasten weer opruimen; u kunt gedragen kleding en schoenen die nog bruikbaar zijn, in de 

grote container op ons plein gooien. De school ontvangt hiervoor een kleine bijdrage die wij investeren in 

spelmateriaal voor op het plein. Alvast bedankt! 

 

 

 

 Team Montessori Kindcentrum 

Opbrengsten kledingcontainer 


