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Agenda      

ma 19 aug 

 

 

di 27 en wo 28 aug 

vr 30 aug 

wo 4 sept 

do 5 sept 

ma 9 en do 12 sep 

 

wo 11 sept 

 

vr 13 sept 

vr 20 sept 

wo 25 sept 

vr 27 sept 

 

 

Start nieuwe schooljaar, 8.30 uur ontmoeting 

Theatervoorstelling ‘Flinke soep’ in het kader van het 12,5 jarig bestaan van 

de school en het 10 jarig bestaan van de DaVinci-afdeling 

DaVinci-dagen 

Vrije vrijdag kleuters 

AC-overleg, aanvang 19.30 uur 

Afscheid Anja, intern begeleider 

Keer-om-gesprekken 

Start entreetoets groep 8 

Ondersteuningsteamoverleg 

Eerste bijeenkomst klassenouders, aanvang 8.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolreisje groep 1 t/m 8 

Informatieavond alle ouders van groep 1 t/m 8, aanvang 19.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

 
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)           

 

Wat fijn om elkaar maandagochtend weer te kunnen begroeten 

in de hal van school.  Speciaal welkom voor alle nieuwe 

kinderen, ouders en collega’s. We hopen dat jullie allemaal snel 

je plekje vinden op onze school.  
We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie 

en weer fris en fruitig aan een nieuw schooljaar kan beginnen! 

De leerkrachten hebben in de laatste vakantieweek heel hard 

gewerkt om alle klassen gezellig in te richten en alles klaar te maken voor de start. Het bruiste en 

borrelde in die week alweer van de leuke en mooie ideeën. Het team heeft er weer zin in! 

 

Maandag vierden we niet alleen de start van een nieuw schooljaar, maar ook het 12,5 jarig bestaan 

van het MKCen het 10 jarig bestaan van onze DaVinci-afdeling. We hebben er als team voor gekozen 

een bescheiden feestje samen met de kinderen te vieren. Het 10 jarig bestaan van de school 

hebben we destijds uitgebreid gevierd. Voor de kinderen was het een leuke feestdag die met een 

mooie voorstelling van Boomgaard theaterproducties en een lekker ijsje gevierd werd.  

 

Een korte terugblik op 12,5 jaar MKC en 10  jaar DaVinci. 

12,5 jaar Montessori Kindcentrum en 10 jaar DaVinci-afdeling 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


In januari 2007 werd Montessorischool Westervoort opgericht door het toenmalige bestuur van 

stichting Proles en telde de school bij de start 5 kinderen. Een mooi verhaal, dat een deel van u al 

kent, is dat in de 3e week één van de 4 gezinnen aangaf dat ze hun dochter van school haalden, 

omdat hun kind te weinig vriendschappen aan kon gaan. We hadden toen, heel kort, nog maar 4 

kinderen. Ik kan niet ontkennen dat de toenmalige directeur, Martin, en ik toen wel even buikpijn 

hadden en dachten; als dit maar goed gaat komen… Het IS gelukkig goed gekomen en na een 

rustige, maar gestage groei telt de school  inmiddels 150 leerlingen. Van bij de start één groep met 

alle leerjaren; een groep 1 t/m 8 in één lokaal, naar 7 groepen, waarvan 5 Montessorigroepen en 2 

DaVinci-groepen. 

In Westervoort werd argwanend gekeken naar onze nieuwe school; hoe durfden we in een 

krimpregio een nieuwe school te beginnen…… Na de samenvoeging, vanwege de krimp, van 8 

scholen tot 5 scholen in de gemeente Westervoort, kon de school dankzij haar specifieke 

onderwijsconcepten blijven bestaan. Inmiddels heeft het MKC haar bestaansrecht bewezen en 

kunnen wij, dankzij enthousiaste ouders als ambassadeurs, steeds weer nieuwe kinderen en ouders 

verwelkomen.  

 

In 2009, nu precies 10 jaar geleden werd de toenmalige Leonardo-afdeling, later DaVinci-afdeling 

genoemd, opgericht. Twee groepen waar fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gegeven 

wordt en waar je volgens een speciale procedure geplaatst kunt worden.  De beide groepen van 

maximaal 20 kinderen zitten inmiddels al jaren vanaf het begin van het schooljaar vol. Op deze 

afdeling vonden en vinden veel kinderen, soms na jarenlang zoeken ,een passende onderwijsplek. 

Van een dorpsschool ontwikkelde de school zich tot een regioschool, want voor het Davinci-

onderwijs kwamen ouders met hun kind uit de hele regio hier naartoe. Het team was blij met de 

expertise over hoogbegaafdheid die gedeeld kon worden met de leerkrachten van de Montessori-

afdeling,  waar we immers ook altijd (hoog)begaafde kinderen hebben gehad. De school kon nu 

kinderen op alle niveaus bedienen. 

Waar we samen kónden spelen, werken, praten of vieren, hebben we altijd de verbinding gezocht; 

alle kinderen zijn kinderen van het MKC en alleen vanuit de onderwijsbehoefte zijn we verschillend. 

Het credo is altijd geweest; samen waar het kan en apart waar het moet.  

Tijdens de 2 Davinci-dagen die volgende week gepland staan, zullen we met ouders en kinderen nog  

uitgebreider stilstaan bij de ontwikkelingen binnen het Davinci-onderwijs in de afgelopen 10 jaar. 

 

In aug 2016 ging de school een samenwerking aan met kinderopvang Puck en Co en werd de school 

een Kindcentrum. Naast onderwijs kon de school nu ook voor- en naschoolse opvang en 

peuteropvang bieden. 

 

 

   

 

 



   
 

 

Van Montessorischool naar Montessorischool 

met het Leonardoconcept, van daaruit naar 

Montessorischool met het vliegtuigje van 

uitvinder, schilder en duizendpoot  Leonardo 

DaVinci naar DaVinci-onderwijs en tot slot 

naar Montessori met DaVinci en kinderopvang 

Puck en Co tot het huidige Montessori 

Kindcentrum 

 

De naam Montessori en de kleuren van Montessori (rood, groen, blauw, zie onze rekenmaterialen) 

zijn gebleven. Wat ook altijd gebleven is is dat we als team door de jaren heen altijd kwaliteit als 

uitgangspunt genomen hebben. Goed onderwijs in een veilige omgeving, waarbij we het beste uit 

kinderen halen. Waarbij we kinderen willen zien zoals ze zijn, hun talenten willen aanspreken en 

nieuwe talenten willen ontwikkelen. Kortom; onderwijs dat passend is voor ieder kind.  

Samen zijn we een Kindcentrum met 2 mooie en sterke onderwijsconcepten; Montessori en DaVinci 

en daarnaast de gelegenheid tot opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. 

 

Wij zijn als team trots op ons Kindcentrum en danken u voor uw vertrouwen en de fijne 

samenwerking in de afgelopen jaren en hopen dat we dit in de toekomst mogen voortzetten.  

Het team van Montessori Kindcentrum wenst u en uw kinderen een heel mooi schooljaar! 
 

Wat leuk dat er dit schooljaar weer veel nieuwe kinderen gestart zijn! Welkom Emre, Victor, Eliza, 

Kaishi en Daan bij de Vlinders. Welkom Floris bij de Kikkers, welkom Thijn bij de Giraffen en 

welkom Mees, Lennard, Jurre en Tiffany bij de Olifanten. We wensen jullie en jullie ouders een heel 

fijne tijd toe bij ons op school. 

We hebben voor de vakantie afscheid genomen van Britt, Wessel en Sebas, Jumana en Amany, 

Celeste en Sebastian en Dannyel. We wensen deze kinderen en hun ouders veel succes op de nieuwe 

school. 

 

Donderdagmiddag 5 september nemen we afscheid van Anja Bekkers, de huidige intern begeleider, 

want zij gaat met pensioen. Anja heeft jaren de ondersteuning van kinderen gecoördineerd en velen 

van u zullen met haar te maken hebben gehad. We vinden het jammer dat Anja gaat, maar gunnen 

haar van harte haar welverdiende pensioen. U kunt als ouders van harte welkom om afscheid van 

haar te nemen op donderdagmiddag 5 september vanaf 14.30 uur. 

 

Tijdens de startvergadering op de laatste vrijdag in de vakantie en ’s middags tijdens het teamuitje 

hebben we kennisgemaakt met de nieuwe collega’s. Het was een prettige vergadering en gezellige 

middag; een goede start van het nieuwe schooljaar. De nieuwe collega’s stellen zich hieronder aan 

u voor. 

Welkom en afscheid 
 

Welkom nieuwe collega’s 
 



 

Mijn naam is Femke Peters. Ik ben 32 jaar 

oud en moeder van Tiebe (5 jaar) en Felien 

(1 jaar). Ik woon in Didam, samen met mijn 

man Jorick. Sinds dit jaar ben ik coördinator 

in DaVinci Westervoort. Kort iets over mij;  

Bijna 11 jaar geleden ben ik bij de start van 

Leonardo Zevenaar geweest. Als 'bijna 

afgestudeerde juf' ging ik het avontuur aan 

om de bovenbouwgroep te starten. Veel 

materialen voor hoogbegaafde leerlingen 

waren er toen nog niet. Het voelde als 

pioniersjaren; samen met de leerlingen onderwijs maken. Na zeven geweldige, leerzame jaren, ging 

ik mijn juf-zijn combineren met coördineren; visie maken, lijnen uitzetten, onderwijskwaliteit 

verbeteren en nieuwe ouders ontmoeten. Een nieuwe uitdaging, opnieuw pionieren en uitzoeken; 

dat vind ik heerlijk om te doen!  

...... En nu mag ik dit ook doen in DaVinci Westervoort! Wat heb ik er zin in! Ik heb twee dagdelen 

voor mijn coördinatietaken. Mijn 'vaste' dagdelen zijn maandagmiddag en donderdagochtend, maar 

dit kan nog wel eens anders zijn i.v.m leuke activiteiten of vergaderingen. Mocht je mij willen 

bereiken, kun je dat het beste doen door mij te mailen op femke.peters@liemernsnovum.nl 

We gaan elkaar ontmoeten! 

 

Even voorstellen! 

Mijn naam is Brenda van Beek. Ik ben 35 jaar oud en woon samen met mijn zevenjarige zoon Mees 

en onze dwerghamster Theo in Arnhem. Na 13 jaar te hebben gewerkt op scholen in gemeente 

Lingewaard maakte ik deze zomer de overstap naar het Montessori Kindcentrum. Afgelopen 

maandag ben ik gestart als leerkracht van de Ara’s. Ik kijk terug op een mooie eerste week en ik 

kijk uit naar de rest van het jaar! 

 

Sinds dit schooljaar mag ik het team van het 

MKC versterken.  

Mijn naam is Babs Hermsen en ik kom uit 

Doetinchem. Naast dat ik op de maandag op 

het MKC werk, werk ik ook op het Ravelijn in 

Westervoort. Tevens doe ik in de avonduren 

nog de opleiding PABO in Doetinchem. Naast 

deze bezigheden, ben ik ook badminton 

trainer. Ik kijk er naar uit om verschillende 

(groepjes) leerlingen te gaan begeleiden op 

het MKC. Heeft u verder vragen voor mij, dan 

mag u mij gerust even aanspreken. 

 

 



Mijn naam is Nathalie Pasch. Vanaf dit schooljaar ben ik 

op maandag en dinsdag de nieuwe juf van de Olifanten. Ik 

kijk er naar uit om samen met u en uw kind samen te 

werken. 

Het Montessori onderwijs zit in mijn hart en ik ben trots 

dat ik hier mag werken en mijn steentje kan bijdragen. 

Naast juf ben ik moeder van 2 jongens en ben ik getrouwd. 

In mijn vrije tijd houd ik van winkelen, lezen en gezellig 

samenzijn met vrienden en familie. 

Mocht u nog vragen hebben of even willen kletsen, kom 

gerust langs. 

 

" Hoi, ik ben Floortje en ik ben de nieuwe DaVinci 

leerkracht. Ik werk op maandag tot en met donderdag bij 

DaVinci Zevenaar en nu ook de vrijdagen bij DaVinci 

Westervoort. Ik heb Geschiedenis gestudeerd voor ik het 

basisonderwijs in ging en ben in mijn vrije tijd regisseur bij Theatergroep UIT! in Zevenaar. Ik heb 

een hele leuke eerste dag gehad en kijk uit naar het komende schooljaar. Zie jullie in de 

wandelgangen!"  

 

Nadat Anja met pensioen gaat, neem ik haar taak als intern begeleider over. De afgelopen weken 

ben ik samen met haar gestart en heb ik kennisgemaakt met de school.   

Mijn naam is Emmy Stelling- van Looij, ik ben 39 jaar en woon in Oosterbeek samen met mijn man 

en onze dochter van 12 jaar oud. Ik heb 15 jaar aan onderwijservaring. Naast mijn eigen praktijk 

voor kinder- en jeugdtherapie, ben ik aan het werk als intern begeleider. Elke dinsdag en donderdag 

ben ik op school aanwezig. Ik hoop op een prettige samenwerking met u als ouders. Kom gerust 

even langs, als u vragen heeft of om gewoon even kennis te maken’. 

 

Ik ben Kim Fontein. Ik ben 24 jaar en kom uit Babberich. Dit schooljaar werk ik voor het eerst op 

Montessori kindcentrum Westervoort. Ik ben aanwezig van dinsdag t/m vrijdag, waarbij ik drie 

dagen les geef bij de olifanten. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en mooie ontwikkelingen mee 

te mogen maken!  

 

Vanaf September gaan we werken met de activiteiten van "Doenkids", de kinderen zullen ook 

meehelpen met de planningen: Koken, dansen, zingen, knutselen, sportieve en spannende 

activiteiten en natuurlijk ook uitstapjes zullen aan bod komen. We ontvangen graag recycle 

materialen zoals wc rolletjes, lege wasmiddel flessen, enz. als knutselmateriaal. 

Voor de peutertjes gaan we samen met Liemers Kunstwerk leesochtenden organiseren, en Boekenpret 
gaat ook weer van start. 
 

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data: 26 september, 28 november, 6 februari, 2 

april, 14 mei en 2 juli. Mocht u vragen hebben of zaken in willen brengen, dan kan dat via: 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

 

 

Nieuws uit de MR 
 
 

Schema werkdagen team 

Nieuws uit de Rupsjes en Dolfijnen (BSO) 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuterafdeling: 

Rupsjes, 0 Kim   Kim  

Dolfijnen, 
BSO 

Jacqueline/ 
Kim 

Jacqueline/ 
Kim 

 Jacqueline/ 
Kim 

 

School: 

Vlinders, 1/2 Yvonne Yvonne Yvonne Regina Regina 

Kikkers, 2/3 Theda Theda Theda Theda Theda 

Giraffen, 3/4 Lotte Lotte  Lotte Lotte Elien 

Panters 
3/4/5/6 

Marius Marius Marius Marius Marius/ 
Floortje/ 
Ben 

Ara’s 6/7/8 Brenda Brenda  Brenda Brenda Marijke/ 
Floortje 

Olifanten 
5/6 

Nathalie Nathalie   Kim Kim Kim 

Zebra’s 6/7/8 Marjolein Marjolein Marijke/ 
Elien 

Marjolein Marjolein 

IB  Anja/ Emmy  Anja/ 
Emmy 

 

Coördinatie 
DaVinci 

Femke, 
middag 

  Femke, 
ochtend 

 

Directie  Tjitske  Tjitske  Tjitske  Tjitske   

Extra lkrdag   Kim    

OOP 

Onderwijsass. Babs Ellen Ellen, 
ochtend 

Ellen Ellen, 
ochtend 

conciërge Harmen  Harmen, 
ochtend 

 Harmen 

Vakleerkrachten 

Schaken      Martijn 

Spaans   Alma   

plusklas    Lonneke 
MB, 1 t/m 4 

Lonneke 
BB, 5 t/8 

 

Helaas heeft Marijke zich ziek moeten melden. We wensen haar veel sterkte. Zij wordt op woensdag 

vervangen door Elien bij de Zebra’s en op vrijdag door Floortje bij de Ara’s. Omdat Floortje 

hierdoor niet meer de dagen voor duurzame inzetbaarheid van Marius op zich kan nemen, wordt die 

vervanging waargenomen door Ben, een invaller uit de invalpool. 

 

Bij de start van een nieuw schooljaar vinden we het belangrijk om te werken aan groepsvorming en 

aan het leren kennen van elkaar. Daarom starten we al een aantal jaren met het ‘Ik-jij-wij’ project. 

Mocht u nog iets willen betekenen in deze weken, dan staan we daar zeker voor open.  

Schoolproject: Ik-jij-wij  
 



 

Volgende week dinsdag en woensdag zijn de jaarlijkse DaVinci-dagen. Dagen waarin de kinderen en 

ouders van de DaVinci-afdeling elkaar leren kennen en samen leuke activiteiten ondernemen. Dit 

jaar is het thema ‘Sterren en planeten’. Dinsdag gaan de Panters en Ara’s naar Noordwijk naar de 

Space-expo en aan het eind van de middag sluiten we af met een gezamenlijk hapje en drankje. 

Woensdag gaan de kinderen een DaVinci-expo voorbereiden, die zij maandag presenteren aan de 

DaVinci-ouders. Veel plezier allemaal! 

 

Zoals inmiddels traditie, gaan wij aan het begin van een schooljaar op schoolreisje. We doen dit 

bewust in de ‘Ik-jij-wij’-weken omdat kinderen en leerkrachten elkaar dan in een vrije situatie goed 

kunnen leren kennen. Dit jaar gaan we vrijdag 20 september op stap. De Vlinders en Kikkers gaan 

naar het Openluchtmuseum in Arnhem, de Giraffen en Panters gaan naar Nemo in Amsterdam en de 

Olifanten, Ara’s en Zebra’s gaan naar het Rijksmuseum en Scheepvaartmuseum in Amsterdam. U 

krijgt via Klasbord nadere informatie. We wensen de kinderen een heel leuke dag toe. 

 

Woensdagavond 25 september bent u van harte welkom op de jaarlijkse informatieavond. 

Leerkrachten zullen u vertellen over het reilen en zeilen in de groep, zullen uw wensen en 

verwachtingen peilen en daarna is er gelegenheid om elkaar als ouders te ontmoeten. We vertellen 

u die avond belangrijke zaken die in de loop van het schooljaar aan de orde zullen komen. We 

hopen dat u allemaal aanwezig kunt zijn. 

 

Graag willen we aan het begin van het schooljaar opnieuw uw aandacht vragen voor de 

verkeersveiligheid rondom school. Wilt u a.u.b. in de parkeervakken parkeren en rondom school zo 

rustig mogelijk rijden? De wijkagent zal af en toe controleren of er inderdaad in de vakken 

geparkeerd wordt, dus loop geen risico en werk mee aan een veilige omgeving. Hartelijk dank! 

 

Binnen onze school is het gebruikelijk dat de kinderen in school sloffen of slippers dragen. Dit 

omdat we veel met materialen op matjes op de grond werken en we de school een beetje schoon 

willen houden. 

       

Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor de ontwikkelingen van een Activiteiten 

Commissie naar een OV. We hebben al twee aanmeldingen voor de rol van voorzitter, maar zoeken 

nog een penningmeester en secretaris. Graag zouden we zo snel mogelijk van start gaan. Mocht u 

interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Tjitske via directie.mkcw@liemersnovum.nl  

 

Algemene informatieavond alle ouders 

DaVinci-dagen 

Schoolreisje 
 

Verkeersveiligheid 
 

Sloffen of slippers 

Ontwikkelingen m.b.t. de Oudervereniging 

Klasbord 
  

mailto:directie.mkcw@liemersnovum.nl


Nieuwe ouders kunnen met de leerkracht contact opnemen voor de inlogcode van de app Klasbord. 

Via deze app krijgt u een indruk van het werken en leren van de kinderen in de dagelijkse praktijk. 

Ook worden hierop mededelingen die van belang zijn door de leerkracht geplaatst. 

 

 
                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 

 

 


