
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 01, 6 t/m 17 september                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 6 sept 

Do 9, vr 10 sept 

Do 16 sept 

Vr 17 sept 

Ma 20 en do 23 

sept 

Wo 22 sept 

Do 23, vr 24 sept 

Ma 27 sept 

Wo 29 sept 

 

Vr 1 okt 

Di 5 okt 

Wo 6 okt 

Vr 8 okt 

 

Opening nieuwe schooljaar, start project Ik-jij-wij 

Kamp DaVinci-afdeling 

Montessori-dag 

Vrije vrijdag kleuters 

Keer-om-gesprekken alle ouders 

 

Ondersteuningsteambespreking MKC 

Tweedaagse directeuren Liemers Novum, Tjitske afwezig 

Start entreetoets groep 8 

Participatieteamoverleg 9.00 uur – 10.00 uur 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging, 19.00 uur inloop 

Vrije vrijdag kleuters 

Dag van de leerkracht 

Online informatieavond alle ouders via Teams 

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

DaVinci: Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8) 

Wat was het fijn om elkaar afgelopen maandag weer te kunnen zien. We hopen dat iedereen een 

prettige vakantie heeft gehad en weer uitgerust en met een positieve mindset aan het nieuwe jaar 

kan beginnen. 

Jammer genoeg hadden we de eerste dag al pech en moesten de Kikkers vanaf dinsdag in 

quarantaine vanwege een besmetting in de groep. Geen leuke start natuurlijk. We hopen maandag 

aanstaande opnieuw te kunnen beginnen. Door heel het land zijn nogal wat groepen naar huis 

gestuurd. We hopen dat u de coronamaatregelen serieus neemt en er samen met ons voor zorgt dat 

we met zo min mogelijk besmettingen te maken krijgen. Hopelijk worden de regels na 20 september 

versoepeld en hoeven groepen niet zo snel meer in quarantaine, maar tot nu toe is dit nog wel het 

beleid van de GGD waaraan scholen zich te houden hebben. Als bijlage voegen we de actuele 

beslisboom toe, zodat u thuis kunt bepalen wanneer uw kind wel of niet naar school kan. 

 

We vinden het leuk dat er weer heel wat nieuwe leerlingen op onze school gestart zijn. Welkom 

voor Mila en Beau op de DaVinci-afdeling, Esther, Flynn, Mirae en Vinn bij de Vlinders, Ezrah bij de 

Kikkers, Selin, Lot, Anna, Joshua en Donovan bij de Giraffen en Cato bij de Olifanten. We hopen dat 

jullie snel je plekje bij ons gevonden hebben. Ook zijn er op dit moment verschillende kinderen aan 

het proefdraaien of wennen.  

Naast de schoolverlaters van groep 8 hebben we ook van de volgende leerlingen afscheid genomen: 

Loren, Floor, Maryem en Imraan, Cassidy, Lotte, Jippe, Kobe, Yuna en Silvijn, Quinn en Ryan. Of je 

nu verhuisd bent, naar een andere basisschool gaat of naar het speciaal onderwijs gaat; we wensen 

jullie een heel fijne tijd toe op de nieuwe school. 

 

Welkom en Afscheid  
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Wij hebben als team veel zin in een mooi, inspirerend en gezellig schooljaar waarin we hopelijk 

weer zoveel mogelijk tijd en rust krijgen voor kwalitatief goed onderwijs en plezier! 

 

De Rupsjes 

Bij de Rupsjes willen we Oscar 

welkom heten en wensen we Tibe 

en Mirae heel veel plezier op 

school bij de Vlinders! 

Ook de Rupsjes zijn begonnen met 

het project: Ik-jij-wij. We hebben 

mooie prentenboeken van de 

bibliotheek over het thema, we 

praten met de peuters over 

vriendschap en ook de Yoga lessen gaan hierover.  

Natuurlijk gaan de Montessori-activiteiten gewoon door, de peuters 

zorgen goed voor de plantjes binnen en buiten, dekken zelf de tafel als wij gaan eten, snijden zelf 

het fruit en smeren hun boterhammen tijdens eetmomenten.  

 

De Dolfijnen 

Bij de Dolfijnen (BSO) willen we Falco en Donovan welkom heten! Fijn dat jullie bij ons komen 

spelen. Volgende week begint het thema: Atelier op de BSO. We gaan ons bezig houden met 

beeldende kunst, zo leren we van elkaar,  ontdekken we de werken van grote kunstenaars en 

ontwikkelen we nieuwe talenten.                

Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl Volg ons ook op Facebook! 

 

Eindelijk weer op kamp! Twee dagen prachtig weer en met een enorme stortbui op de fiets weer 

terugkomen op school; wat een kamp. Complimenten voor de stoere fietsers die drijf- en drijfnat 

terug kwamen op school. De Panters en Ara’s hebben enorm genoten. De Trappershorst in 

Oosterbeek is een heerlijke locatie waar de kinderen de beschikking hebben over een enorm bos- en 

heidegebied en lekker kunnen ravotten en spelen. Fijn om elkaar zo aan het begin van het jaar goed 

te leren kennen; een mooi begin. 

 

Marius is helaas ziek en zal de komende weken nog niet kunnen werken. We hebben gelukkig goede 

inval gevonden en de eerste dagen van de week heeft Joost samen met de invallers de Panters 

opgestart. Desondanks toch een fijn begin. We hopen dat Marius er snel weer is.   

 

Deze week zijn de schaaklessen van Niels weer gestart. De kinderen waren dolenthousiast, te horen 

aan de geluiden op de gang. Ook was er woensdag mindfulnesstraining, de eerste les van een 

lessenreeks. Vanaf november wordt een lessenserie yogalessen aangeboden. Volgende week vrijdag 

starten ook de Chinese lessen van Eva weer. 

 

In de eerste weken van het schooljaar werken we rondom het thema: Ik-jij-wij, een thema waarin 

we elkaar goed leren kennen en weer samen een groep gaan vormen. In alle klassen zijn kinderen 

in- en uitgestroomd, dus fijn om van elkaar te weten wie die ander is. Alle groepsactiviteiten staan 

in het teken van kennismaking en verbinding. 

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

Ik-jij-wij-project 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

 

Ook willen we in dit project met de kinderen extra aandacht besteden aan onze visie en werkwijze 

op de montessoriafdeling en daarom is donderdag 16 september de eerste Montessori-dag. Op die 

dag staat alles in het teken van Maria Montessori, haar gedachtengoed, de materialen en het 

montessorionderwijs. We zijn benieuwd wat uw kind hierover thuis vertelt.  

Ook op de DaVinci-afdeling wordt aandacht besteed aan het Montessoriconcept en zal een 

onderzoek gedaan worden naar andere onderwijsvernieuwers.  

Mocht u nog leuke ideeën hebben of zelf een bijdrage willen leveren, dan bent u van harte welkom. 

 

Binnenkort hoort u de vergaderdata van de MR in dit nieuwe schooljaar. In de MR hebben zitting: 

Michel Maas, Sjoerd en Heleen Pauw vanuit de oudergeleding en Lotte Nijhof en Brenda van Beek 

vanuit de personeelsgeleding. Mocht u contact op willen nemen dan kunt u ons bereiken via 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Veel ouders hebben hun weg in Social Schools, de nieuwe app waarmee we zoveel mogelijk 

informatie vanuit school gaan delen met ouders, al gevonden. Mocht u nog niet aangemeld zijn, wilt 

u dat dan zo snel mogelijk doen anders gaat u informatie missen. 

In dit schooljaar sturen we eens per maand een nieuwsbrief, omdat we ervan uitgaan dat veel 

informatie via Social Schools gedeeld zal worden. Deze nieuwsbrief wordt nog verstuurd via de mail, 

maar de brief van vrijdag 8 oktober zal ook via Social Schools met u gedeeld worden. 

 

Mocht u nog geen inloggegevens ontvangen hebben of het inloggen lukt niet, schroom dan niet en 

mail naar directie.mkcw@liemersnovum.nl.  

  

Vandaag heeft uw kind een informatiebrief vanuit de Oudervereniging meegekregen. De OV roept u 

op om zo snel als mogelijk de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen omdat we vrijdag 8 

oktober al op schoolreisje gaan en dit een grote aanslag op het budget is. De OV zal alle ouders een 

factuur via de mail sturen en daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Via Social Schools kunt u 

binnenkort met één druk op de knop toestemming verlenen. 

Met ingang van dit schooljaar is de OV op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mocht u hiervoor 

belangstelling hebben, dan kunt mailen naar ov.mkcw@liemersnovum.nl. We hopen op korte 

termijn iemand te vinden die samen met de andere ouders de kar wil trekken. 

 

We zijn blij dat we weer een nieuwe plusklasleerkracht voor de Cheetah’s hebben gevonden. 

Jacobien Karssenberg gaat donderdag aanstaande starten. Zij heeft veel ervaring met het draaien 

van plusklassen en een eigen bureau waarin zij hoogbegaafde kinderen begeleidt. De leerkrachten 

inventariseren op dit moment welke kinderen gaan deelnemen. Ouders worden via Social Schools op 

de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen tijdens de plusklas.  

 

Dit schooljaar werken we in alle klassen door tot 11.30 uur en is er in de ochtend geen gezamenlijke 

kleine pauze meer. De kinderen krijgen de gelegenheid om op het tijdstip dat zij prettig vinden hun 

Social Schools 

Nieuws uit de MR 

Plusklas 

Nieuws uit de Oudervereniging 

Werken met verlengde werktijd 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl
mailto:directie.mkcw@liemersnovum.nl
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fruit en drinken te nemen en om 11.30 uur gaan we gezamenlijk naar buiten en lunchen we daarna 

gezamenlijk. De kleuters gaan eerder naar buiten en spelen langer in totaal buiten, maar kiezen ook 

hun eigen fruitmoment. 

We kiezen hiervoor omdat we vanuit de Montessoriprincipes willen aansluiten bij de natuurlijke 

werkflow van kinderen. Heel vaak wordt die onderbroken door de kleine pauze en kost het veel tijd 

om weer in je concentratie te komen. De kinderen houden evenveel pauzetijd. Op de Montessori-

afdeling blijven we met de verlengde werktijd werken, voor de Davinci-afdeling is het nog een pilot 

en wordt later in het jaar beslist of zij ook met de verlengde werktijd blijven werken.  

 

- Alle kinderen vanaf groep 3 hebben op dinsdag gym. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die 

dag gymkleding en gymschoenen bij zich heeft? Wilt u de naam van uw kind in de 

gymspullen en op de gymtas schrijven? Zo kunnen we gevonden voorwerpen weer herleiden 

naar de eigenaar. 

- De kleuters/ Vlinders, gymmen op maandag. 

- Elke dinsdag houden we een waterdag en nemen de kinderen water mee i.p.v. ander 

(gezond) drinken. 

- Kinderen dragen bij ons op school sloffen of slippers in het gebouw. Dit omdat we veel met 

materialen op de grond werken en daarom de school van binnen zo schoon mogelijk willen 

houden. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind uiterlijk volgende week weer sloffen of 

slippers op school heeft staan? Deze ook graag voorzien van naam 

- Op onze website; www.montessorikindcentrumwestervoort.nl kunt u de Schoolgids 2021-

2022 met info voor ouders vinden. Mocht u hierover vragen hebben, kom dan gerust langs. 

- Maandag krijgt uw kind de jaarkalender en de noodnummerlijst mee. De noodnummerlijst 

ontvangen we graag z.s.m. retour. Wij nemen deze mee tijdens gym en excursies, zodat we 

alle telefoonnummers bij de hand hebben. Uiteindelijk zal dit ook via Social Schools kunnen 

als alle ouders zich aangemeld hebben. 

- Wij zijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder. De verkeersouder coördineert het 

verkeersexamen van groep 7 en de jaarlijkse fietscontroles en overlegt een paar keer per 

jaar met de verkeersouders van andere scholen in Westervoort. Voelt u hier iets voor, dan 

kunt u mailen naar directie.mkcw@liemersnovum.nl  

- Wilt u ook weer alert zijn op een veilige verkeerssituatie rondom school?  

- Wilt u er samen met ons voor zorgen dat we ook echt om 8.30 uur met ons onderwijs 

kunnen beginnen en uw kind om die tijd in de klas zit. 

- Hartelijk dank! 

 

 

                                                                  Team Montessori Kindcentrum 

 

Praktische zaken 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
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