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Agenda      

ma 21 aug 

 

di 28 aug 

vr 31 aug 

di 4, wo 5 sept 

wo 5 sept 

 

 

ma 10, do 13 sept 

 

vr 14 sept 

wo 26 sept 

 

 

Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur ontmoeting  

Start schoolproject ‘Ik-jij-wij’ 

Start lessenserie judo 

Schoolreis alle kinderen 

Kampdagen DaVinci-afdeling 

Streetwise-project 

Ondersteuningsteamoverleg 

Overleg Activiteitencommissie, aanvang 19.30 uur op school 

Keer-om-gesprekken 

Start entreetoets groep 8 

Vrije vrijdag kleuters 

Informatieavond alle ouders, 19.30– 21.30 uur 

 
Rupsjes (peuters), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s 

(6/7/8)           

  

Het was fijn om maandagochtend weer met alle kinderen en ouders het jaar te kunnen beginnen. 

Mooi om te zien hoe kinderen in die zes weken gegroeid zijn, hoe gezond hun kleurtje is geworden 

van die prachtige zomerzon en hoe hun gezichten weer veranderd zijn door wiebeltanden die 

ontbreken of vervangen zijn door ‘grote mensentanden’.  

We hopen dat u met uw gezin genoten heeft van een heerlijke vakantie en weer uitziet naar een 

nieuw jaar. Veel kinderen stonden in ieder geval weer te popelen om de leerkracht te zien en aan 

het werk te gaan.  

Het team heeft hard gewerkt om de school en de klassen weer in te richten en de voormalige 

teamkamer is omgebouwd tot een gezellig lokaal. Voor het eerst starten we dit jaar met zeven 

groepen en met een nieuwe combinatie: 2/3.  

De ramen van school zijn voorzien van ons logo en de nieuwe website is deze week gelanceerd 

(www.montessorikindcentrumwestervoort.nl).  

Wij gaan er weer een fantastisch jaar van maken, samen met alle Rupsjes, Vlinders, Kikkers, 

Giraffen, Panters, Olifanten, Ara’s, Zebra’s en u. 

 

In de vakantie heeft Imraan uit de Vlinders een broertje gekregen en zijn naam is 

Ishaaq. We wensen ouders heel veel geluk en gezondheid. Van harte gefeliciteerd! 

 

Welkom! 

Geboren 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 

                            

In een aantal groepen zijn dit schooljaar weer nieuwe kinderen gestart. Van harte welkom op onze 

school! We hopen dat uw kind snel zijn/ haar plek gevonden heeft en dat u zich als ouder snel thuis 

gaat voelen. De nieuwe kinderen zijn: 

Vlinders: Helena en Lotte, en bijna 4 jaar: Sem, Alisha, Sophie, Fynn en Ilse 

Kikkers: Jack 

Giraffen: Karun 

Panters: Noah 

Olifanten: Djara, Zjemairo, Jolene, Vojtisek 

Ara’s: Elise 

Zebra’s: Lotta, Eline 

 

Van een aantal kinderen hebben we afscheid genomen. Natuurlijk van alle schoolverlaters die naar 

het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Lisa en Meike uit de Olifanten zijn naar een andere 

basisschool gegaan. Joey en Tyler uit de Giraffen zijn verhuisd en Wen en Yalong uit de Vlinders en 

Giraffen zijn naar een basisschool dichter bij huis gegaan. We wensen deze kinderen veel succes op 

hun nieuwe school. 

               

We starten het nieuwe jaar ook met een aantal nieuwe collega’s. Zij stellen zich hieronder aan u 

voor: 

Theda: 

Wie ben ik? Ik ben Theda Kalkwijk, 49 jaar en moeder van 2 kinderen. Een dochter van 20 en een 

zoon van 17 jaar. In 2004 ben ik vanuit Zoetermeer in Doesburg komen wonen, een stap die me erg 

goed bevallen is. Na mijn verhuizing besloot ik ook op werkgebied het roer om te gooien en ben ik 

de deeltijdopleiding aan de pabo gaan volgen. Dit jaar start ik met veel enthousiasme op het 

Montessori kindcentrum als fulltime leerkracht van de Kikkers. 

  

Ik ben nu tien jaar werkzaam in het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik mijn tijd verdeeld over 

het oosten en het westen van het land. Ik werkte met veel plezier in de middenbouw op een school 

in Den Haag en als invalleerkracht in de regio Arnhem. Afgelopen schooljaar heb ik besloten mij 

volledig te richten op werken en wonen in het oosten van het land. Ik ben op zoek gegaan naar een 

nieuwe, uitdagende werkomgeving waarin ik de kinderen optimaal kan begeleiden in hun 

ontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat ik in Westervoort deze omgeving heb gevonden en ik start 

dan ook met veel plezier en vertrouwen het nieuwe schooljaar met 'mijn' Kikkers en nieuwe 

collega's! 

  

Nikki: 

Aankomend schooljaar zal ik het team komen versterken en werkzaam zijn als Onderwijsassistent, 

daarom stel ik me graag even voor. 

Ik ben Nikki Goossens, 27 jaar, kom uit Keijenborg en ben een trotse moeder van een dochter (4). In 

het dagelijks leven speel ik graag saxofoon, maak wandelingen in het bos en zoek graag de 

gezelligheid op. Ik heb ervaring binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 

onderwijs. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, ik heb er zin in. 

 

Hans: 

Welkom en afscheid 

Even voorstellen 
 



Graag zou ik mijzelf via deze nieuwsbrief willen voorstellen. Mijn naam is Hans Groot Nuelend, en ik 

ben dit schooljaar werkzaam op het MKC Westervoort in de groep van de Olifanten (groep 5 en 6). 

Daar zal ik tot de kerstvakantie Femke vervangen omdat zij binnenkort met zwangerschapsverlof 

gaat. Vanaf januari zal zij haar werkzaamheden weer hervatten, en dat betekent dat ik dan op de 

donderdagen en vrijdagen in de groep aanwezig ben. Op dit moment staan wij nog samen voor de 

groep, waarbij ik de mogelijkheid heb om de manier van werken goed over te kunnen nemen. Tot 

voor kort ben ik voor langere tijd werkzaam geweest op de Montessorischool in Doesburg. Ik ben dan 

ook in het bezit van een montessoridiploma. Het afgelopen schooljaar heb ik als invaller gewerkt via 

het PON (vervangingspool). Ik ben dan ook erg blij met de tijdelijke benoeming op het MKC 

Westervoort. Het montessorionderwijs spreekt mij nog steeds erg aan, omdat het de mogelijkheden 

biedt om het kind in al zijn facetten te leren kennen en te ontwikkelen. Ik zou mijzelf willen 

omschrijven als een open en eerlijk mens, waarbij de kernwaarden vrijheid, gelijkheid en 

broederschap belangrijke pijlers in mijn leven zijn. Naast het werken als leerkracht ben ik ook 

actief lid van het 4 en 5 mei comité in Doesburg, en werk ik op de zaterdagen bij de ideële 

kringloop “de Werf” in Vorden. Verder mag ik graag gitaarspelen, tuinieren en fietsen. Met grote 

regelmaat speel ik met vrienden allerlei coöperatieve bordspelen. Dergelijke spelen zullen af en toe 

ook in de groep te vinden zijn om de samenwerkingsvaardigheden te vergroten. 

 

We heten alle collega’s van harte welkom en zien met vertrouwen uit naar een fijne samenwerking. 

 

Nog even alles op een rij: 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Montessori-afdeling: 

Vlinders (1/2) Yvonne Yvonne Yvonne Regina Regina 

Kikkers (2/3) Theda Theda Theda Theda Theda 

Giraffen (3/4) Lotte Lotte Lotte Lotte Elien / Theda 

Olifanten 

(5/6) 

Femke/ Hans Femke/ Hans Femke/ Hans Femke/ Hans  Femke/ Hans 

Zebra’s 

(6/7/8) 

Marjolein  Marjolein  Frans  Marjolein Marjolein  

DaVinci-afdeling: 

Panters 

(3/4/5/6) 

Marius Marius  Marius  Marius Marius  

Ara’s (7/8) Monique Monique Monique/ 

Marijke  

Marijke Marijke  

 

De intern begeleiders, Frans en Anja zijn aanwezig van dinsdag t/m donderdag. 

De directie (Femke, waarnemend en Tjitske, directeur) is aanwezig van maandag t/m donderdag. 

 

Dit schooljaar is de fusie tussen stichting Proles en SPO de Liemers een feit geworden. Samen gaan 

we verder als stichting LiemersNovum. Alle mailadressen zijn aangepast en u kunt ons voortaan 

bereiken via het mailadres voornaam.achternaam@liemersnovum.nl (bijvoorbeeld 

Tjitske.geluk@liemersnovum.nl)  Via Parnassys wordt automatisch dit mailadres gebruikt, dus de 

mails die u van ons ontvangt gaan voortaan al via deze mailadressen. 

De algemene mailadressen zijn: Directie.mkcw@liemersnovum.nl en Ib.mkcw@liemersnovum.nl 

We zullen de komende tijd de oude mailadressen ook nog regelmatig checken, maar hopen wel zo 

snel mogelijk over te gaan op de nieuwe adressen. 

Bezetting van de groepen 

mailto:voornaam.achternaam@liemersnovum.nl
mailto:Tjitske.geluk@liemersnovum.nl
mailto:Directie.mkcw@liemersnovum.nl
mailto:Ib.mkcw@liemersnovum.nl


 

We starten elk schooljaar met een project waarin kennismaking en groepsvorming centraal staan, 

het ’Ik-jij-wij’ project. Ook nemen we deze weken alle schoolafspraken en regels door om samen 

een goede start te kunnen maken.  

Graag willen we ook met u weer wat schoolafspraken doornemen; 

- De school start om 8.30 uur, vanaf 8.20 uur bent u welkom om uw kind naar de klas te 

brengen. We beginnen graag op tijd, zodat we de lestijd effectief kunnen gebruiken 

- Vanaf groep 3 werken we met het principe ‘binnen is beginnen’. Dat houdt in dat kinderen, 

zodra ze over de drempel van het lokaal zijn, met hun werk mogen beginnen. 

- Het verkeer rondom de school neemt toe. Wilt u rustig rijden en parkeren in de vakken? 

- Wij hebben het predicaat ‘Gezonde school’ gekregen en willen dit ook graag behouden. We 

vinden het belangrijk dat kinderen gezonde ‘tien-uurtjes’ en lunch meenemen en gezonde 

traktaties uitdelen. Voor leuke ideeën: https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-

recepten/traktaties?utm_source=JOGG-update&utm_campaign=eb8981f8fb-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-

eb8981f8fb-117127089 

- Op dinsdag houden we waterdag en drinken we allemaal water. Alle nieuwe kinderen 

krijgen een bidon van school en kunnen hem die dag zelf vullen met water. 

- Alle kinderen dragen in de school sloffen, oversloffen of slippers om de vloeren zo schoon 

mogelijk te houden, zodat we op de grond kunnen spelen en werken. De schoenen moeten 

op de schoenenrekjes bij de ingangen van school geplaatst worden. 

Dank voor uw medewerking! 

 

Volgende week vrijdag gaan alle kinderen tegelijkertijd op schoolreis. Onze school kiest ervoor om 

aan het begin van het schooljaar op schoolreis te gaan, omdat we het een mooie gelegenheid vinden 

om elkaar goed te leren kennen en samen plezier te maken. De kinderen van de Vlinders en Kikkers 

gaan dit jaar naar het Land van Jan Klaassen in Doetinchem. De andere kinderen gaan naar de 

Beekse Hoeve in Otterlo. De kinderen van de Vlinders en Kikkers vertrekken om 9.30 uur van school 

en de kinderen van de Giraffen, Panters, Olifanten, Ara’s en Zebra’s vertrekken om 8.45 uur. Alle 

kinderen worden gewoon om 8.30 uur verwacht op school. De Vlinders en Kikkers zijn rond 15.30 

uur terug op school en de overige groepen rond 16.15 uur. Verdere informatie zult u ontvangen via 

Klasbord. 

 

Vandaag krijgt uw kind een pakket formulieren mee. Informatie die bedoeld is voor het hele gezin 

gaat via de jongste van het gezin mee. Informatie die persoonlijk gericht is gaat met alle kinderen 

mee.  Dit zijn (opnieuw en verplicht) het toestemmingsformulier voor het gebruik van 

beeldmateriaal voor schooldoeleinden (alle kinderen), brief over de ouderbijdrage, uitnodiging voor 

de keer-om-gesprekken, de blauwe noodnummerlijst (alle kinderen), de gele activiteitenbrief. Wilt 

u de formulieren die retour gaan zo snel mogelijk weer inleveren bij de leerkrachten? 

In verband met de nieuwe privacy regels geven we geen namenlijsten met adres- en 

telefoongegevens meer mee. Speelafspraken e.d. moeten via de ouders/ kinderen gemaakt worden. 

Mocht u één van deze formulieren niet ontvangen hebben, dan hebben we bij de kopieerruimte 

altijd reserveformulieren. 

 

 

Opstart van het schooljaar 

Schoolreisje vrijdag 31 augustus 

Formulieren 

https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties?utm_source=JOGG-update&utm_campaign=eb8981f8fb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-eb8981f8fb-117127089
https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties?utm_source=JOGG-update&utm_campaign=eb8981f8fb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-eb8981f8fb-117127089
https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties?utm_source=JOGG-update&utm_campaign=eb8981f8fb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-eb8981f8fb-117127089
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Vanuit de gemeente krijgen scholen in Westervoort de gelegenheid om kinderen een serie 

judolessen aan te bieden. De lessen worden gedeeltelijk gesubsidieerd en een deel wordt door 

school betaald. We zijn blij met dit aanbod omdat in deze lessen veel aandacht besteed wordt aan 

het op een respectvolle manier omgaan met elkaar. 

Volgende week maandag krijgen de leerkrachten een introductie en dinsdag start de eerste les. In 

de lessen zit een duidelijke opbouw. De groepen volgen 4 lessen in 4 weken in sporthal de Pals in 

Westervoort. De leerkrachten zullen u verder via Klasbord informeren. 

 

Graag willen we u alvast uitnodigen voor de jaarlijkse informatieavond die dit jaar op woensdag 26 

september gehouden wordt. Het eerste deel van deze avond zal aandacht besteed worden aan een 

interessant project dat we dit jaar gaan uitvoeren met de organisatie Designweek@school. In dit 

project gaan we met kinderen antwoorden zoeken op vragen rondom een actueel thema. Hierbij 

worden op verschillende manieren alle 21e eeuw vaardigheden aangesproken, zoals samenwerken, 

designthinking (ontwerpen, uitvinden, creatief denken, probleemoplossend denken), 

computationalthinking (gebruik maken van computertechnologieën), die op een inspirerende en 

betekenisvolle manier vorm te krijgen in het lesprogramma. Het team heeft in oktober een 

studiedag ter voorbereiding op het project dat in januari 2019 vorm zal krijgen. We hopen dat ook 

een aantal enthousiaste ouders aan wil sluiten om ons te helpen bij de voorbereidingen en 

uitvoering. 

 

In het tweede deel van de avond gaat u naar de klas van uw kind en zal de leerkracht informatie 

geven over alles wat in de loop van het schooljaar in de klas gebeurt en kunt u vragen stellen. 

Er wordt die avond veel belangrijke informatie gedeeld, dus we rekenen op uw komst.  

Deze week zijn de lessen Spaans en schaken weer begonnen. Volgende week hopen we de plusklas 

ook weer op te kunnen starten. Ouders van de kinderen die hiervoor opgegeven zijn, krijgen nog 

nadere informatie. 

Veilig Verkeer Nederland organiseert op scholen tweejaarlijks lessen waarin kinderen spelenderwijs 

in aanraking worden gebracht met verkeerssituaties. Dit project wordt door de gemeente 

Westervoort kosteloos aangeboden aan de scholen en wij maken daar graag gebruik van. Dit 

schooljaar zullen alleen de kinderen van de Montessori-afdeling deelnemen. De kleuters blijven op 

school en volgen het programma ‘Toet- toet’. De kinderen van groep 3 en 4 volgen het programma 

‘Blik en klik’ in de Nieuwhof. De kinderen van groep 5/ 6 volgen het programma ‘Hallo auto’ en dit 

doen zij bij autobedrijf van Essen in Westervoort. Groep 7/8 blijft op school en volgt het 

programma ‘Trapvaardig’ op het schoolplein. 

De fietsen van de kinderen vanaf groep 5 worden diezelfde dag onderworpen aan een 

verlichtingscontrole. Via de leerkracht krijgt u meer informatie over de activiteiten. 

 

schooljudo 
 

Algemene informatieavond  

Hoofdluis  

Spaans, schaken en plusklas 

Streetwise-project woensdag 5 september en fietsverlichtingscontrole 
 



In verschillende groepen is bij het kammen maandag hoofdluis gevonden. De ouders van de Vlinders, 

Zebra’s en Kikkers hebben een mail ontvangen om even extra alert te zijn. Over een week worden 

deze groepen opnieuw gekamd door de kamouders. 

 

 

                                                                                      Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

Tip 1 (herhaling) 

Loopgroep FroS en Stichting GoClean De Liemers organiseren op 25 augustus 2018 een Plogging Run. 

Ploggen is tijdens het hardlopen zwerfafval opruimen. Ploggen is overgewaaid uit Zweden en een 

samenvoegsel van het Zweedse woord Plocka up (oprapen) en jogging. 

Start en finish van de run zullen in het Horsterpark bij het theepaviljoen zijn. De aanvangstijd is 

10.00 uur. Voor kinderen is er een aparte route alsook voor rolstoeldeelnemers. Voor overige 

deelnemers zorgen wij voor meerdere afstanden. Handschoenen, hesjes, vuilniszakken en Wimmers 

regelen wij. info@goclean-deliemers.nl . 

 

Tip 2 

Bijlage opvoedingsondersteuning Humanitas 
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