
   

 

   

 

 

 
Jaargang 17, nummer 06, 01 t/m 28 februari 2023                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Wo 8 feb 

Zo 12 feb 

Wo 15 feb 

Do 16 feb 

Vr 17 feb 

Ma 20 t/m vr 24 feb 

Ma 27 feb 

Di 28 t/m vr 3 mrt 

Wo 1 mrt 

Do 2 mrt 

 

Di 7 mrt 

Wo 8 mrt 

Vr 10 mrt 

 

 

MR vergadering 

Schoolschaaktoernooi in Arnhem; alainvandervelden@hotmail.nl 

Verslagen mee 

Carnaval 

Vrije vrijdag kleuters, de andere groepen gaan naar school 

Voorjaarsvakantie 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Verslagbesprekingen 

Participatieteamoverleg 

Afsluiting project ‘Het is koud’: 13.30 uur: Vlinders, Bijtjes en Kikkers, 14.00 uur: Ara’s, 

Panters, Olifanten en Zebra’s 

Ontruimingsoefening 

MKC doet! 

Vrije vrijdag kleuters 

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) 

Deze periode zijn geen nieuwe leerlingen gestart. 
 

Rupsjes: 

De Rupsjes werken aan het thema ‘Brr wat is het koud’. Bij gebrek aan echte sneeuw hebben we “nepsneeuw” 
gemaakt van verschillende soorten; met zout, kinetisch zand, deeg en ook met slijm. Veel sensorisch spel dus. 
We genieten ook van de winterfilmpjes van Naomi (mama van Mathijs) zie https://youtu.be/JK52i8nfOG8  [3-2 
11:50], https://youtu.be/3IfhQ-GUnjQ [3-2 11:50], https://youtu.be/CNMdGTN0w8I 
Ook hebben we gezongen, aandacht aan taal en rekenen geschonken en de yoga juf kwam om de kinderen een 
prachtig winterverhaal te vertellen en uit te beelden met yogahoudingen. 
Voor de Rupsjes is de verbouwing van het plein een grote belevenis, ze vonden het geweldig om de 
graafmachine te zien en alle werkzaamheden werden met aandacht gevolgd. 
 

                   

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:alainvandervelden@hotmail.nl
https://youtu.be/JK52i8nfOG8
https://youtu.be/3IfhQ-GUnjQ
https://youtu.be/CNMdGTN0w8I


   

 

   

 

Dolfijnen:  
De Dolfijnen genieten van het nieuwe plein, en werken ook aan het thema winter. Ook zij gebruiken sensorisch 
spel; knutselen, dansen en het bekijken van winterfilms als het weer te nat is en we niet naar buiten kunnen. 
”Diamond painting” is nu een trend op de BSO; goed voor oog-hand coördinatie, geduld en concentratie! 
  
Alle kinderen hebben laarzen van Puck & Co gekregen zodat ze “ weer of geen weer” kunnen buitenspelen! 
 
Personeel: 
 
Helaas gaat Maxime Puck & Co per 1 maart verlaten. Zij heeft gekozen voor een andere organisatie omdat zij 
daar meer uren en in een vaste groep kan werken. Uiteraard gunnen wij haar deze switch. 
Wij willen Maxime enorm bedanken voor haar inzet en enthousiasme en wij wensen haar veel succes en alle 
goeds! 
 
Beste allen, 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Cathy Eleveld en vanaf 1 december 2022 werkzaam 
als (interim) locatiemanager bij de locatie Montessori Kindcentrum in Westervoort en het Veer 
in Duiven. Na vijf jaar als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt heb ik het besluit 
genomen mijn eigen kinderopvangorganisatie te starten. Na 20 mooie jaren heb ik de locaties 
verkocht en ben ik als (interim) operationeel manager bij kinderopvangorganisatie 
Smallsteps/Partou aan de slag gegaan. 
Samen met het fantastische team van het Montessori Kindcentrum in Westervoort willen wij de kinderopvang 
nog meer laten bloeien. Uiteraard kunnen jullie voor vragen of overige zaken bij mij terecht. Mijn werkdagen zijn 
maandag t/m donderdag en het emailadres is: Cathy.eleveld@puckenco.nl 
 

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

  

Hoog bezoek 

Deze week kregen we hoog bezoek in alle groepen. Woensdag kwam 

burgemeester Arend van Hout voorlezen in het kader van de Nationale 

voorleesdagen en donderdag bracht het bestuur van LiemersNovum een bezoek 

aan onze school. Een kind uit 

de Kikkers vroeg: “Komt de 

koning nu ook een keertje 

langs?” 

Het bestuur werd rondgeleid door onze 

klassenvertegenwoordigers die dit fantastisch hebben gedaan! 

Complimenten en enorm bedankt! Voor de rondleiding was er 

een gezellige lunch voor de klassenvertegenwoordigers en het 

bestuur. Het bestuur was enthousiast over de sfeer, de 

welbespraaktheid en de betrokkenheid van kinderen. Het bestuur sprak ook met een aantal ouders over de 

school en koppelde de adviezen terug aan het team.    

                                                                                        

Personeel 

Na de voorjaarsvakantie komt Regina weer volledig terug bij de Vlinders. De re-integratie verloopt voorspoedig.  

Zij is door een val van haar fiets een aantal maanden uit de running geweest. We willen Hermine bedanken voor 

de tijd dat zij vervangen heeft. Het was heel fijn dat we daardoor toch voor continuïteit konden zorgen. 

We hebben deze week afscheid genomen van Simone. Zij werkte op de donderdagen bij de Olifanten en liep 

deels stage in die groep. Marga, de leerkracht van de Panters, die op donderdagochtend al bij de Olifanten was 

vanuit de NPO-uren, neemt na de voorjaarsvakantie de vervanging op zich.  

Algemene informatie 

mailto:Cathy.eleveld@puckenco.nl
https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

Marjolein is helaas al een aantal weken ziek. Zij wordt vervangen door Laura, Marjoleins duo. Gelukkig kunnen 

we daar, vanwege de NPO-uren die Laura heeft, ook de continuïteit bewaren. 

 

Groen schoolplein 

Elke week ontstaan er weer nieuwe spelmogelijkheden op het plein. De pleinruimte aan de zijkanten van school 

zijn ook al aangepakt en nu wordt er nog gewerkt aan het kleuterplein.  

Vrijdag 31 maart willen we het plein officieel samen met de kinderen en u openen: Save the date! 

 

Op tijd beginnen 

Wat geweldig dat steeds meer kinderen dagelijks op tijd op school zijn! Natuurlijk hebben wij alle begrip voor 

overmacht als er b.v. een ongeluk op de weg gebeurd is. We zijn heel blij dat steeds meer kinderen zo op tijd aan 

hun werk kunnen beginnen en anderen niet hoeven te storen. Heel fijn! 

 

Maandagavond 23 januari online ouderavond met Tessa Kieboom 

Meer dan 80 ouders sloten aan bij de online ouderavond van professor Kieboom. Ouders gaven aan geïnspireerd 

te zijn en goede opvoedingstips meegekregen te hebben. 

 

Kanjerinterventies 

Volgende week dinsdag en donderdag vinden de kanjerinterventies plaats die door Frank Sessink, 

kanjerspecialist van de IJsselgroep, gegeven worden. U kunt vanaf 8.30 uur aansluiten, maar ook later op de 

ochtend invoegen. Dinsdagochtend is Frank bij de Ara’s en donderdagochtend bij de Panters. Na de ochtend, 

vanaf 11.30 uur, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar, de leerkrachten en Frank. 

 

Ouderwerkgroep 

Afgelopen maandag is de ouderwerkgroep voor het eerst bijeen geweest. Het was een prettig en constructief 

gesprek. We spreken elkaar over twee weken opnieuw. 

 

First Lego League 

Vrijdag 10 februari gaan de Ara’s naar de First Lego League. We wensen het team heel veel succes! 

 

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.                    

 

Inmiddels hebben 2 ouders en 2 leerlingen zich aangemeld voor woensdagmiddag 15 februari, als we het SOL 

spel gaan spelen ter voorbereiding van het meerjarenplan. 

 

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. 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 

 

Voorbereiding op meerjarenplan MKC 

Nieuws van de MR 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

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 ophalen vanuit de scholen. Alle scholen van stichting Liemers Novum gaan deze informatie ophalen 

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

 

Het spel duurt ongeveer 3 uur en zal van 13.30 tot uiterlijk 16.30 uur gespeeld worden onder begeleiding van 

Rikkert Heydendael van SOL. De kinderen zijn rond 16.00 uur klaar. 

 

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

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! 

 

De 20 weken zitten er bijna op; volgende week krijgt uw kind voor het laatst gratis schoolfruit/ - groente 

aangeboden. Vanaf maandag 13 februari is het Europese project weer afgelopen en gaan we er vanuit dat u zelf 

zorgt voor een gezond ‘tien-uurtje’ en lunch.     

                                                    
 

In de week na de voorjaarsvakantie, op donderdag 2 maart, sluiten we het schoolproject ‘Het is koud’ af. U bent 

hierbij van harte welkom. De klassen worden verdeeld in twee groepen: 

- van 13.30-14.00 uur: Vlinders, Bijtjes en Kikkers  
- van 14.00-14.30 uur: Ara's, Panters, Olifanten en Zebra's 

We sluiten af in de hal van school, graag tot dan! 
 

Over niet al te lange tijd gaan de leerlingen van groep 7 deelnemen aan het verkeersexamen. Donderdag 30 

maart vindt het theoretisch examen plaats en vrijdag 12 mei het praktisch verkeersexamen.                                           

 

  

 

 

 

  

 

                                                                                                                                   Team Montessori Kindcentrum 

Volgende week laatste week schoolfruit 

Projectafsluiting 2 maart 

Verkeersexamen groep 7 


