
   

 

   

 

 

 
Jaargang 17, nummer 01, 5 september t/m 30 september 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 5 sept 

 

Do en vr 8 en 9 sept 

Do 15 sept 

Vr 16 sep 

Di 20 en do 22 sept 

Wo 21 sept 

Wo 28 sept 

Wo 28 t/m vr 30 

sept 

Ma 3 okt 

Wo 5 okt 

Vr 7 okt 

 

Opening nieuwe schooljaar 

Start Ik-Jij-Wij-weken 

Kamp DaVinci 

Montessoridag 

Vrije vrijdag kleuters 

Keer-om-gesprekken 

Klassenouderoverleg; 8.30-10.00 uur directiekamertje 

Streetwise 

Kamp Zebra’s groep 8 

Vrije vrijdag kleuters 

Online ouderavond van het samenwerkingsverband door Tessa Kieboom, specialist HB 

Informatieavond alle ouders; aanvang 19.00 uur 

Schoolreisje alle kinderen 

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

We hopen dat iedereen een heerlijke 

vakantie heeft gehad, lekker uitgerust is en 

weer fris en fruitig aan het nieuwe 

schooljaar kan beginnen. Fijn om alle 

kinderen en ouders weer gezond en wel op 

school te zien. We zijn sportief en gezond 

gestart; onder begeleiding van twee 

bananen zijn alle kinderen over de glij- en 

klauterbaan gegaan onder het motto: Gaan 

met die banaan; We gaan er weer tegenaan!  

Kinderen mochten kiezen uit een ‘gaan met die banaan-banaan’, een ‘toffe peer’ of 

een ‘fris-en-fruitige appel of mandarijn’. Een gezond en leuk begin! 

 

Nieuwe leerlingen 

In het nieuwe schooljaar zijn weer heel wat nieuwe kinderen gestart. Van harte welkom voor: 

Luuk, Emma en Mathijs bij de Vlinders. Daan, Pim en Floren zijn bijna 4 en draaien al mee bij de Vlinders; ook 

voor jullie welkom! 

Bij de Kikkers zijn Sophia en Jade nieuw, bij de Olifanten Isaac en Lawin, bij de Panters Andreas en bij de Ara’s 

Merve. We wensen alle kinderen en ouders een fantastische tijd toe bij ons op school en hopen dat jullie je snel 

thuis gaan voelen op het MKC. 

 

Een fris en fruitige start! 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Van Halit en Emre hebben we afscheid genomen en ook van Lora gaan we afscheid nemen. We wensen jullie 

veel succes op de nieuwe school. 

 

Nieuwe collega’s  

We zijn heel blij 3 fijne en sterke collega’s gevonden te hebben die zich aansluiten bij ons team. Hieronder 

stellen zij zich aan u voor.  

 

Met veel plezier start ik dit schooljaar bij de Panters. Mijn werkdag is de 

vrijdag. Naast mijn zo ongeveer 25 jaar ervaring in lesgeven, bezit ik ook o.a. 

een diploma voor kindercoach. Mijn visie voor kinderen is dat ieder er mag 

zijn, zich fijn mag voelen met wie hij/zij is, een gelijkwaardig deel van de groep 

mag zijn en dat een klas een veilige omgeving is. Talenten van jezelf 

ontwikkelen en ermee gezien en erkend en gevierd worden, is daar deel 

van. Ik zie ernaar uit jullie kinderen en jullie te leren kennen en ben zeker dat 

we van elkaar zullen leren en iets waardevols te bieden hebben. Ik ben ook 

heel blij met Marius als collega en de anderen!  Marga Wierenga 

Ik wens voor iedereen een fijn schooljaar!  

                     Marga Wierenga 

 

Even voorstellen: Ik ben geboren in Duitsland, in de buurt van Keulen. Sinds 

2002 woon ik nu alweer met veel plezier in Westervoort, inmiddels met mijn 

twee kinderen en dieren. Mijn passie ligt in het begeleiden van het jonge kind. 

Dit doe ik vanuit mijn hart voor de visie van Maria Montessori. Mijn 

enthouisasme voor de Montessorivisie is al vroeg ontstaan in mijn eigen 

kinderjaren. Zelf zat ik op een Montessori Kinderhaus waarna ik mijn 

basisschoolperiode heb gevolgd op een Vrije school. Dit heeft de basis gelegd 

voor mijn visie op onderwijs en de wereld. Verder heb ik twee pedagogische 

opleidingen gevolgd, waaronder de Pabo en het Montessoridiploma behaald in 

2018. Dit schooljaar start ik met veel enthousiasme op het MKC bij de Vlinders!                          Vera Dikkers 

 veel Vera Dikkers voorstelleneaald in 2018veel enthousiasme op het MKC! 

Mijn naam is Simone Klappers, ik ben 49 jaar en woon met mijn gezin in Duiven. 

In 2020 heb ik na 11 jaar Rijnstate verlaten, om in het basisonderwijs een nieuwe 

uitdaging te vinden. Ik zit in het derde en laatste jaar van mijn opleiding aan de 

Pabo. Het was mijn grote wens om op een Montessorischool mijn LIO-stage 

(leraar in opleiding) te lopen. Ik verwacht dat deze manier van werken de 

kinderen heel goed volgt in hun ontwikkeling en ze op weg helpt naar 

zelfstandigheid. Ik ben dan ook blij dat ik dit schooljaar, samen met Lotte, met de 

Olifanten mag werken. Ik heb voor de vakantie al kennis gemaakt met de kinderen 

en ik heb er heel veel zin in. Ik hoop u te ontmoeten tijdens een keer-om-gesprek 

of op een informatieavond. 

 

     Simone Klappers 

 

 



   

 

   

 

                                                                                 

 

Als team hebben we 

ook een sportieve 

start gemaakt; na de 

startvergadering op 

woensdag 31 

augustus hebben we 

onder een stralend 

zonnetje met elkaar 

gekanood op de 

Berkel. 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar en zien weer uit naar een prettige en constructieve samenwerking met 

u. Na schooltijd bent u van harte welkom om de school in te wandelen en werk van uw kind te bekijken of 

vragen te stellen aan de leerkrachten. Mocht u grotere vragen of zorgen hebben dan kunt u een afspraak maken 

met Emmy (intern begeleider; ib.mkcw@liemersnovum.nl) of Tjitske (directeur; 

directie.mkcw@liemersnovum.nl).                  

  

Rupsjes: 

We willen graag Gabriëlla welkom heten! Veel leer- en speelplezier bij de Peuters. 

De Rupsjes werken samen met de Vlinders en Bijtjes aan het thema: Ik-Jij-Wij. 

We hebben veel verrijkingsmateriaal ontvangen van Marant en de bibliotheek over het thema vriendschap.  

Volgende week zingen we: Ik ben ik en jij bent jij (YouTube peuter liedjes) en de Yoga Juf komt weer met leuke 

meditatieoefeningen, verhalen en Yogahoudingen. Verder leren de kinderen "spelen" met het Montessori 

materiaal. 

Tamara van het consultatiebureau was gisteren op bezoek om vragen van ouders te beantwoorden. Zij is 1x in 

de 6 weken op onze locatie. Alle ouders hebben de planning ontvangen. 

 

Dolfijnen: 

Welkom op de BSO: Sidar, Zerya, Pim, Teun en Luuk! Wat leuk dat jullie bij ons komen spelen! 

Ons thema is: Dieren van de Zoo! Deze week waren we bezig met het natekenen van dieren en ook met dieren 

mandalas. We hebben een grote dierentuin met Kapla gebouwd en met magisch zand gespeeld. 

Volgende week hebben we een olifantenspeurtocht in de planning! 

 

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

 

Gezonde school 

Het schoolfruit is deze week weer gestart. Tot en met 9 februari krijgt uw kind elke dinsdag, woensdag en 

donderdag 1 stuk fruit of groente en hoeft u dus geen groente of fruit mee te geven naar school. 

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

Algemene informatie 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

 

Zoals u in het startbericht heeft gelezen zijn wij gestopt met het trakteren tijdens verjaardagen. Dat is best even 

wennen, voor de kinderen, voor u en voor ons. De eerste verjaardagen zijn gevierd en waren superleuke 

feestjes. We hebben als team een weloverwogen besluit genomen na een worsteling van jaren en hopen 

hiermee bij te dragen aan een gezonde opvoeding van de kinderen die ons zijn toevertrouwd.  

 

Social Schools 

De eerste jaarovergang in Social Schools is gemaakt en ging eenvoudiger dan gedacht. Via de Social Schoolsapp 

kunt u toestemming geven voor verschillende zaken: 

- Voor het gebruik van beeldmateriaal 

- Voor het delen van informatie met de Oudervereniging 

- Voor het delen van informatie met de Klassenouder(s) 

Wilt u zo snel mogelijk aanvinken wat voor u van toepassing is?  

Ook ziekmeldingen en verlofaanvragen kunt u via Socials Schools doen.  

 

De Montessori-omgeving van Social Schools is gescheiden van de DaVinci-omgeving. Dat betekent dat ouders die 

kinderen op beide afdelingen hebben elk schoolbreed bericht 2x krijgen. We hebben onderzocht of het mogelijk 

is om deze omgevingen te koppelen, maar dat bleek technisch niet mogelijk. De kinderen van beide afdelingen 

zijn namelijk gescheiden in het leerlingadministratiesysteem omdat de resultaten anders niet afzonderlijk 

opvraagbaar zijn. Social Schools laadt de gegevens van kinderen en ouders uit dit leerlingadministratiesysteem 

en krijgt de gegevens dus ook vanuit 2 omgevingen. We vragen de ouders voor wie dit speelt begrip voor het 

ongemak. 

 

Andere vorm schoolvieringen 

Binnen de school zijn de Vierkeerwijzerprojecten belangrijke evenementen, omdat er gezamenlijk allerlei 

interessante dingen worden geleerd en gedaan. Om u mee te nemen in de ervaringen die kinderen opdoen 

willen we ouders hierbij meer gaan betrekken. We hebben ervoor gekozen de schoolvieringen in een andere 

vorm te gieten en willen ouders uitnodigen bij de start en/of afsluiting van de projecten. De thema’s van de 

projecten zijn vastgelegd in een jaarplanning en de invulling hiervan bepalen we een aantal weken van tevoren 

als team. Daarom ook zijn deze momenten nog niet opgenomen in de jaarkalender. Tijdens de voorbereidingen 

bepaalt het team op welke manier we ouders bij het nieuwe project kunnen betrekken. Zo krijgt u regelmatig te 

zien/ horen wat uw kind geleerd heeft en krijgen de presentaties/ vieringen ook een meer inhoudelijke kant.  

U ontvangt t.z.t. via Social Schools een uitnodiging hiervoor. 

 

Schaken, Chinees en plusklas 

In de 3e schoolweek starten we op de montessoriafdeling weer de lessen van de vakleerkrachten op. Op dit 

moment inventariseren we welke kinderen voor welke lessen in aanmerking komen en stellen we het rooster op. 

We zijn nog op zoek naar een vakleerkracht schaken, volgende week worden er gesprekken gevoerd met een 

aantal kandidaten.  

 

Kamp 

De eerste week zit er weer op en wat voor week! Gelukkig trokken de regenbuien die ’s nachts en ’s ochtends 

over Westervoort trokken snel weg en vertrokken de Panters en Ara’s die op de fiets naar de kamplocatie gingen 

met droog weer. Ook de rest van de dagen was het gelukkig prima weer. De kinderen hebben prachtige en 

creatieve hutten gebouwd, lekkere frietjes gegeten en allerlei spellen gedaan. Tijdens het ophalen was er op het 

plein gelegenheid om elkaar als ouders te ontmoeten. Fijn om zo samen te kunnen beginnen! 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 



   

 

   

 

Vakleerkrachten 

De vakken yoga en Chinees zijn inmiddels opgestart. We laten het u weten wanneer we een schaakleraar 

gevonden hebben en de schaaklessen weer kunnen beginnen. 

 

First Lego League 

Heel blij zijn we met het feit dat de First Lego League toch doorgaat! De teams kunnen weer opgezet worden en 

de planning gemaakt. Dat worden weer intensieve voorbereidingen voor weer een spannende wedstrijd! 

 

Binnenkort maakt de MR haar vergaderplanning bekend.  

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.                              

 

Vanaf dit schooljaar wordt vanuit de gemeente maatschappelijk werk aangeboden op school. De 

schoolmaatschappelijk werkster die aan school verbonden wordt is eens in de zoveel tijd op school aanwezig. 

Wanneer u vragen of zorgen heeft over kleine of grote opvoedkundige zaken, dan kunt u bij de 

schoolmaatschappelijk werker, haar naam is Roekshana Kishun, terecht. In de bijlage vindt u meer informatie 

over haar werkzaamheden. Zij zal ook aansluiten tijdens de Ondersteuningsteamoverleggen die plaatsvinden 

wanneer we zorg over een bepaalde leerling hebben. U kunt op de dag dat Roekshana op school is bij haar 

binnenlopen en/ of een afspraak maken of via de mail contact zoeken: r.kishun@santepartners.nl. Zij voert haar 

gesprekken in het IB-kamertje van Emmy. Roekshana zal hier op onderstaande data te vinden zijn. We zullen de 

data toevoegen aan de agenda in Socials Schools en de nieuwsbrief.  

- woensdag 21 september van 9:00 tot 10:30 uur 
- donderdag 6 oktober van 9:00 tot 10:30 uur 
- maandag 31 oktober van 9:00 tot 10:30 uur 
- maandag 28 november van 9:00 tot 10:30 uur 

- maandag 12 december van 9:00 tot 10:30 uur 
 

De eerste 3 weken van het schooljaar staan in het teken van ontmoeten, leren kennen en het samen vormen van 

een groep. Via Socials Schools komen de leukste foto’s en berichtjes langs van dit ontmoeten en verbinden. 

 

Keer-om-gesprekken 

Omdat u uw kind het beste kent, nodigen wij u uit om in de 3e schoolweek ons te komen vertellen over uw kind. 

Het is fijn om u te ontmoeten en te horen wat uw kind nodig heeft. Ook al zit uw kind al lang op onze school, ook 

al zat uw kind misschien al eerder bij deze leerkracht(en); toch willen we u uitnodigen om te komen; er is altijd 

nieuws te vertellen over de (snelle) ontwikkeling van kinderen of de thuissituatie. 

Vanaf volgende week woensdag kunt u via Social Schools inschrijven voor deze gesprekken. 

 

 

Education cannot be effective unless it helps a child open up himself to life. 

     Maria Montessori 
                                                                        Team Montessori Kindcentrum 

Schoolmaatschappelijk werk 

Nieuws van de MR 

Fijn schooljaar gewenst! 

Ik-Jij-Wij-weken 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl

