
   

 

   

 

 
jaargang 15, nummer 01, 24 augustus t/m 4 september 2020                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

Ma 24 aug 

Ma 31 aug en do 3 

september 

Wo 2 sept 

Vr 4 sept  

Ma 7 sept 

Di 8 sept 

Wo 9 sept 

 

Wo 16 sept 

Vr 18 sept 

Wo 23 sept 

Ma 28 sept 

 

Start nieuwe schooljaar, start project: Ik-jij-wij 

Keer-om-gesprekken 

 

Participatieteamoverleg  

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Start cito's juni en entreetoets groep 8 

MR vergadering 

Klassenouderoverleg, 8.30 – 9.30 uur 

Ondersteuningsteambespreking MKC 

Informatieavond alle ouders 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Project Streetwise 

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

Wat was het geweldig om maandag weer alle kinderen gezond en wel terug te zien op school.  

Het was ook raar en een beetje spannend; zonder ouders op je eerste schooldag naar binnen, 

misschien wel naar een nieuwe groep en nieuwe leerkracht. De kinderen hebben het uitstekend 

gedaan en door alle kennismakingsactiviteiten in de groep had iedereen weer snel aansluiting bij 

oude of nieuwe vriendjes.  

Spannend ook omdat de omstandigheden er toch weer voor gezorgd hebben, dat we aanpassingen 

moeten blijven doen. Eigenlijk zijn we op dezelfde voet als voor de vakantie doorgegaan. De 

kinderen lijken het al haast gewend en eigenlijk ging het maandag allemaal soepel. Dank opnieuw 

ook voor uw rol als ouders hierin, ook voor u zal het weer spannend geweest zijn, zo’n eerste 

schooldag. Gelukkig spreken we elkaar volgende week tijdens de keer-om-gesprekken. Graag tot 

dan. 

In de media is veel aandacht voor de ventilatie en het klimaat op scholen. Onze stichting, Liemers 

Novum, gaat de stand van zaken op alle 25 scholen onderzoeken en daar waar nodig op korte 

termijn aanpassingen doen. 

In verschillende groepen zijn dit schooljaar nieuwe kinderen gestart. Van harte welkom: Darwin, 

Serah, Nayeli, Samuel en Hailey bij de Vlinders. Van harte welkom Fnan bij de Giraffen, Feven en 

Rigmar bij de Olifanten en Bayan bij de Zebra’s. Bij de Ara's is Teijl gestart. We wensen de kinderen 

en ouders een fijne tijd toe bij ons op school. 

In sommige groepen zijn nog kinderen aan het proefdraaien of aan het wennen bij de kleuters.  

 

Twee gezinnen zijn in de vakantie verblijd met de geboorte van een broertje of 

zusje. Marijn heeft een zusje gekregen; Marit. Halit en Emre hebben een 

Welkom in het schooljaar 2020-2021 

Welkom! 
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broertje gekregen; Ömer Eymen. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje en zoon en 

broertje! Heel veel geluk en gezondheid gewenst. 
W 

Ook de Rupsjes en Dolfijnen hebben een goede startweek gehad.  

De peuteropvang is met één dagdeel uitgebreid en we zijn blij dat we ouders nu meer 

mogelijkheden kunnen bieden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

info@puckenco.nl.  

 

De Panters en Ara's hebben een goede en gezellige startweek gehad. Het was fijn om elkaar weer te 

zien en elkaar (opnieuw) te leren kennen tijdens de activiteiten van het Ik-jij-wij-project.   

Maandag 12 en dinsdag 13 oktober staan twee kampdagen gepland voor de kinderen van de Panters 

en Ara’s. We gaan er ook vanuit dat deze dagen door kunnen gaan. We kijken op dit moment nog 

hoe we de organisatie opzetten om te zorgen voor een leuk en veilig kamp. Zodra de plannen 

definitief zijn, zullen we u hierover informeren. 

Hieronder stellen de nieuwe collega’s zich aan u voor.  

 

Via deze nieuwsbrief wil ik mezelf aan u voorstellen. Ik ben Femke 

Goossen, woonachting in Didam en 22 jaar oud. Ik ben enorm enthousiast 

om aankomend jaar werkzaam te zijn op de Montessori-school. Ik ben 

werkzaam bij de giraffen op de maandag en vrijdag samen met juf Lotte, 

de overige dagen ga ik via het PON invallen om zo mijn horizon te 

verbreden. Van de herfstvakantie tot de voorjaarvakantie ben ik fulltime 

te vinden bij de giraffen, zodat juf Lotte kan gaan genieten van haar 

zwangerschapsverlof. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen elke dag met 

een glimlach de school in- en uitkomen, ik hoop dit door mijn positieve en 

vrolijke houding te bereiken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen leren verantwoordelijk 

te zijn en samen te werken met hun klasgenoten. Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan. 

Ik heb veel zin in aankomend schooljaar en kijk er naar uit om u te ontmoeten! 

 

Mijn naam is Chantal Kuiper en ik ben 23 jaar oud en woonachtig in 's-

Heerenberg. Mijn favoriete dingen om te doen zijn zwemmen, met 

vrienden afspreken, op vakantie gaan en shoppen. Verder ben ik erg 

leergierig en enthousiast om les te geven.  

In juni 2019 ben ik afgestudeerd aan Iselinge Hogeschool te Doetinchem.  

Aankomend schooljaar mag ik op Montessori Kindcentrum te Westervoort 

komen werken. Ik werk op maandag bij de Olifanten, dinsdag heb ik een 

extra leerkrachtdag en woensdag ben ik bij de Zebra's.  

Ik kijk erg uit naar een leuke en leerzame tijd en hoop jullie allemaal snel 

te ontmoeten.  

 
Per 1-8-2020 ben ik begonnen met de administratie op Montessori Kind 

Centrum te Westervoort. Mijn naam is Jolanda Schlief, uit Kilder.                                                                                                          

Mijn man heet Eric; we kennen elkaar ongeveer 35 jaar. We hebben twee 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

 

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

Personele zaken 



   

 

   

 

kinderen: onze dochter Faye is 17 en onze zoon Dirk is 16 jaar. Zij zitten allebei op VO in 

Doetinchem. 

In het speciaal basisonderwijs heb ik jaren als leerkracht gewerkt. Een aantal jaren geleden ben ik 

met de administratie in Wichmond begonnen, op deze basisschool werk ik 4 uren. Ook op het MKC 

ga ik 4 uren werken.                                                                                                            

Daarnaast werk ik 8 uur in Oud-Zevenaar. Deze laatste twee scholen zijn aangesloten bij hetzelfde 

bestuur: Liemers Novum. Na een enthousiaste kennismaking ben ik heel benieuwd hoe het in 

Westervoort zal zijn. Ik heb er zin in! 

 

Mijn naam is Julie Biemans, ik ben twintig jaar en ik zit in het laatste jaar 

van de Pabo in Doetinchem. Ik zal dit hele schooljaar stage komen lopen op 

het Montessori Kindcentrum bij de Kikkers! Oftewel groep 2/3. Ik ben er elke 

maandag en dinsdag. Één keer in de tien weken ben ik er de hele week en ik 

zal ook mijn LIO (leraar in opleiding) stage van 4 aaneengesloten weken hier 

lopen. Ik woon in Duiven samen met mijn ouders, mijn zusje Merel (18) en 

mijn broertje Sam (17). 

Ik doe aan korfbal en ik houd ervan om creatief bezig te zijn.  

Mocht u nog iets willen weten, vraag het gerust.    

 

Alle kinderen zijn deze week weer gekamd en gelukkig vonden we bij niemand hoofdluis. In dit 

nieuwe schooljaar zal de organisatie van het hoofdluiskammen bij de klassenouder gelegd worden. 

De afgelopen jaren kregen we nauwelijks genoeg ouderhulp om elke maandag na een vakantie te 

kammen. Daarom is besloten deze taak te koppelen aan de klassenouder. Zij zal voor elke vakantie 

een beroep op de andere ouders doen om het kammen voor de eigen groep te regelen. We hopen 

dat u bereid bent om uw steentje bij te dragen in het belang van alle kinderen. We vinden het fijn 

dat Anita, de moeder van Jaylee uit de Zebra's zich aangeboden heeft om het kammen te 

coördineren. Zij stemt het kammen af met de klassenouders. 

 

Dinsdag 8 september vindt de eerste MR vergadering plaats. De nieuwe voorzitter, Michel Maas, 

vormt samen met de ouders Sjoerd en Heleen Pauw en de leerkrachten Brenda van de Ara’s en 

Lotte van de Giraffen de MR. Mocht u vragen hebben, of zaken in willen brengen, dan kan dat via 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

Vandaag krijgt uw kind verschillende brieven mee naar huis: 

- Privacyverklaring vanuit de Oudervereniging 

- Brief ouderbijdragen vanuit de OV 

- Gele activiteitenbrief; graag z.s.m. retour zodat de OV een overzicht kan maken 

- Blauwe brief voor de noodnummers; graag z.s.m. retour naar de leerkracht 

- Toestemmingsbrief voor het maken van opnames en delen van gegevens 

Via de mail krijgt u de handleiding voor het online voeren van een gesprek via Teams tijdens de 

keer-om-gesprekken. 

 

Graag willen we aan het begin van het jaar een aantal schoolafspraken opnieuw onder de aandacht 

brengen: 

* onze lessen starten om 8.30 uur, we verwachten alle kinderen op tijd op school  

Nieuws van de Medezeggenschapsraad  
 

Hoofdluiskammen  

Informatie begin schooljaar 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

* alle kinderen dragen sloffen of slippers en doen hun schoenen uit bij binnenkomst van de school 

* dinsdag is waterdag, kinderen drinken die dag water en krijgen van school een bidon of mogen een 

eigen bidon meenemen 

* de kleuters van de Kikkers, groep 2, is ook vrij op de vrije vrijdagen van de andere kleuters 

* natuurlijk mogen kinderen die jarig zijn trakteren, vanuit hygiëneoogpunt bij voorkeur 

voorverpakt lekkers. 

* houdt u rekening met de verkeersveiligheid rondom school? Alleen parkeren in de daarvoor 

bedoelde vakken en pas uw snelheid aan a.u.b. 

 

Woensdag 16 september staat de algemene informatieavond voor ouders gepland. Wij zijn als team 

op dit moment nog in gesprek over de vorm die we hiervoor kiezen in verband met de richtlijnen. U 

hoort z.s.m. welke vorm dit zal zijn. 

In de derde schoolweek starten de extra vakken als schaken, een vreemde taal en de plusklas weer 

op. We hebben gezocht naar een nieuwe vakleerkracht die een vreemde taal aan kan bieden en we 

vinden het leuk u te kunnen vertellen dat we iemand gevonden hebben die de kinderen Chinese les 

gaat geven. Iets heel anders dan Spaans, maar zeker ook een mooie uitdaging. We begrijpen dat 

sommige kinderen het jammer vinden dat Spaans is gestopt. Online zijn er programma’s waarmee 

de kinderen verder zouden kunnen gaan om de taal onder de knie te krijgen. 

Het doel van het aanbieden van een vreemde taal bij ons op school is niet het onder de knie krijgen 

van die taal, maar vooral het leren leren van iets wat je nog niet kende. De uitdaging aangaan om 

je best te doen voor iets wat moeilijk lijkt, te trainen en door te zetten. Het lijkt ons interessant 

voor de kinderen om in aanraking te komen met de Chinese cultuur en taal.  

Eva Eyckmans gaat de Chinese lessen op vrijdagochtend geven. Eva heeft in China gewoond en 

gewerkt en de taal en cultuur bestudeerd. Zij geeft Chinese les in het HBO en ziet het 

basisonderwijs als een nieuwe uitdaging. Zij zal in eerste instantie tot aan kerst de Chinese lessen 

verzorgen. De Montessorikinderen die een vreemde taal in hun pakket kunnen opnemen, starten na 

de herfstvakantie. 

  

Vorig schooljaar hebben we besloten om in juni alleen de citotoetsen van rekenen en spelling af te 

nemen, omdat we anders weinig tijd meer over zouden houden om, in de korte periode dat we weer 

naar school mochten, les te geven. In de derde en vierde week van dit schooljaar gaan we de 

overige citotoetsen van juni afnemen.  

Groep 8 krijgt in die weken de entreetoets aangeboden, waarmee we zicht krijgen op de actuele 

ontwikkeling van de kinderen. Met deze uitslag gaan we in gesprek met kinderen om het plan van 

aanpak voor het komende jaar zo passend en actueel mogelijk te maken, ter voorbereiding op de 

eindtoets van april 2020 en de middelbare school. 

Woensdag 23 september staat in het teken van verkeerseducatie en -

veiligheid. Vanuit de gemeente wordt om het jaar het Streetwiseproject 

aangeboden aan alle basisscholen in Westervoort, waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met 

verschillende verkeersaspecten. Een leuk en leerzaam project. Voor informatie: 

anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise.  

Extra vakken 

Citotoetsen juni en entreetoets 

Streetwise  



   

 

   

 

Vrijdag 9 oktober staat ons schoolreisje gepland. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit door kan en 

mag gaan. Het bestuur van Liemers Novum heeft alle scholen toestemming gegeven om weer 

uitstapjes te gaan maken. Er zullen uiteraard aanpassingen gedaan worden, de hulpouders moeten 

bijvoorbeeld een mondkapje dragen in de bus en de extra auto’s die meegaan. De Vlinders, Kikkers, 

Giraffen en Panters gaan naar de Spelerij in Dieren en de Olifanten, Zebra’s en Ara’s gaan naar 

Geofort in Herwijnen. We hebben er zin in! 

  

Vrijdag 11 september start de eerste ronde van 4 ateliermiddagen. We zoeken nog een invulling 

voor twee ateliers. We weten dat we veel ouders met bepaalde expertise hebben en omdat de gele 

activiteitenbrieven nog niet geïnventariseerd zijn, vragen we via de nieuwsbrief om hulp. Mocht u 

het leuk vinden om met een kleine groep van rond de 15 kinderen een bepaalde activiteit te doen 

op 4 vrijdagmiddagen achter elkaar, dan horen we dat graag.  

Het kookatelier zal in deze ronde niet beschikbaar zijn. Hiervoor hebben we tenminste 3 

volwassenen nodig die dicht op elkaar moeten staan bij de snij- en kookplaten. Dat vinden we 

vanuit de richtlijnen niet verstandig. 

Ook al zijn de omstandigheden nog steeds ingewikkeld en spannend, wij gaan ons uiterste best doen 

om er samen met u en uw kinderen een mooi jaar van maken! 

 

Bijlage: 

- Handleiding werken met Teams 

- Flyer Jeugdfonds sport- en cultuur 

                                                  

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

Schoolreisje 

Ateliers 

Op naar een inspirerend en leuk schooljaar! 


