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Agenda      

di 4, wo 5 sept 

wo 5 sept 

 

 

ma 10, do 13 sept 

 

vr 14 sept 

wo 26 sept 

vr 28 sept 

wo 3 okt 

 

 

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 

Vrije vrijdag kleuters 

Start Kinderboekenweek, thema: Vriendschap 

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)           

  

Vorige week zijn Sem en Alisha 4 jaar geworden.Beiden mogen nu elke dag naar school. We wensen 

jullie heel veel plezier bij de Vlinders! 

 

Bij één van de kinderen op school is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een 

besmettelijke ontsteking van de huid die meestal rond de neus of mond voorkomt, maar ook op het 

lichaam kan voorkomen. De bacterie gaat meestal van de een naar de ander via handen of besmette 

voorwerpen, bijvoorbeeld via werkjes of speelgoed. Krentenbaard is besmettelijk totdat de wondjes 

zijn ingedroogd of genezen. Wij vragen kinderen op school zoveel mogelijk hun handen te wassen en 

droge, schone doekjes te gebruiken voor het afdrogen. We hopen hiermee besmetting te 

voorkomen. Wilt u het melden als uw kind toch Krentenbaard gekregen heeft?  

                            

De kinderen in de groepen waar hoofdluis heerste zijn opnieuw gekamd en alles lijkt weer onder 

controle te zijn. Mocht u toch weer hoofdluis ontdekken bij uw kind, wilt u dit dan direct aan de 

leerkracht doorgeven? 

               

Welkom! 

Krentenbaard 
 

Hoofdluis 

Personeel 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Volgende week gaat Femke met zwangerschapsverlof. Maandag is voorlopig haar laatste werkdag en 

Hans zal vanaf dan fulltime de groep van de Olifanten overnemen.  

Anja, de intern begeleider van de Montessori-afdeling, is helaas opnieuw ziek gemeld. Ze is met 

goede moed gestart en wij hoopten ook dat ze weer op kon gaan bouwen, maar dat is helaas anders 

gebleken. Frans blijft haar vervangen.  

 

Deze week hebben ouders van kinderen die voorheen naar de plusklas gingen of in aanmerking 

komen om hier naar toe te gaan, een brief van ons ontvangen. We hoopten deze week al te kunnen 

starten, maar omdat nog onvoldoende helder was welke kinderen al dan niet deelnemen, hebben 

we het nog een week uitgesteld. We gaan ervan uit dat de plusklas volgende week weer kan gaan 

beginnen. Het is de bedoeling om twee groepen op te starten; een groep 1 t/m 4 en een groep 5 

t/m 8. Het aantal deelnemers bepaalt of we deze tweedeling ook kunnen maken. We houden de 

betreffende ouders op de hoogte. 

Vanuit het samenwerkingsverband hebben scholen dit jaar beperkte middelen gekregen voor de 

ondersteuning van begaafde en hoogbegaafde kinderen. Langzamerhand ontstaat er gelukkig een 

beweging de goede kant op en daar zijn we heel blij mee omdat onze school relatief veel kinderen 

telt die voor extra ondersteuning op dit gebied in aanmerking komen. We kunnen nu de schaak- en 

Spaanse lessen voor kinderen op de Montessori-afdeling uit het reguliere budget betalen.  

 

Volgende week gaan de kinderen van groep 8 starten met de entreetoets. Zij maken de toets in de 

eigen klas. We zijn hier ongeveer 2 weken mee bezig. Eind september hopen we de uitslag binnen 

te hebben, zodat we die kunnen bespreken met de kinderen en samen het aanbod en de aanpak 

voor dit schooljaar kunnen bepalen. 

 

Alle kinderen hebben ontzettend genoten van het schoolreisje vorige week vrijdag. Het was prima 

weer en de sfeer was uitstekend. We willen graag alle ouders die mee geweest zijn, bedanken voor 

hun hulp.  

Het incident dat bij terugkomst met een busje plaatsvond is inmiddels helder en opgepakt door de 

betreffende ouders. Dank voor uw medewerking.  

 

Denkt u nog aan het inleveren van alle formulieren die ingeleverd moeten worden? Met name de 

blauwe noodnummerlijsten zijn van groot belang voor de leerkrachten. Hartelijk dank.  

                                 

Volgende week is de eerste vrije vrijdag voor de kleuters. Naast de kleuters van de Vlinders zijn de 

kleuters van de Kikkers die dag ook vrij. Omdat er dan een kleine groep kinderen van groep 3 

overblijft, worden de Giraffen en Kikkers die dag samengevoegd. De Kikkers starten die dag in het 

eigen lokaal en de Giraffen gaan die dag ook naar het Kikkerlokaal. Zij brengen donderdagmiddag 

vast hun spulletjes naar het Kikkerlokaal en gaan daar vrijdagochtend direct naar toe. Theda staat 

die dag voor beide groepen, in totaal 27 kinderen. Dit zal 12x in dit schooljaar het geval zijn. 

Plusklas, Spaans en schaken 

Entreetoets groep 8 

Schoolreisje  

Formulieren 

Vrije vrijdagen kleuters 
 



 

De Panters en de Ara’s hebben in de ‘Ik-jij-wij’ 

weken twee kennismakingsdagen gehad waarbij ze 

allerlei activiteiten ondernamen om elkaar goed te 

leren kennen. Zo hebben ze gefietst in Park de 

Hoge Veluwe, musea bezocht en circusacts 

geleerd. Verder zijn de kinderen creatief bezig 

geweest en hebben samen muziek gemaakt en 

gekookt. Woensdagmiddag hebben alle kinderen en 

ouders samen de tweedaagse afgesloten met een 

muziek- en circusoptredens en een maaltijd 

verzorgd door kinderen en ouders. Het waren 

drukke en gezellige dagen. We willen alle ouders, 

die op wat voor manier dan ook geholpen hebben, 

bedanken. 

 

Afgelopen woensdag zijn de kinderen van de Montessori-afdeling actief bezig geweest met 

verkeersveiligheid in het project Streetwise. Het was een leerzame en leuke ochtend. De verlichting 

van de kinderen die op de fiets naar school kwamen is gecontroleerd en daarom wordt de controle 

van 26 september afgelast. Mocht uw kind die dag niet met de fiets naar school gegaan zijn, dan 

vragen we u om zelf de controle uit te voeren.  

                         

Denkt u aan de informatieavond die op woensdag 26 september plaatsvindt? Vanaf 19.15 uur staat 

de koffie en thee klaar. We starten om 19.30 uur en verwachten rond 21.30 uur klaar te zijn. Op 

deze avond krijgt u informatie over het schoolproject dat we dit jaar met Designweek@school gaan 

opzetten. We hebben ouderhulp nodig om dit project goed uit de verf te laten komen, dus we 

hopen dat u aanwezig bent om te horen wat u zou kunnen betekenen. Daarna zullen de 

leerkrachten in de eigen klas vertellen hoe een schooldag en –week eruit ziet. Ook bent u in de 

gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht(en). 

DaVinci-dagen 

Geen fietsverlichtingscontrole woensdag 26 september 

Algemene informatieavond  
 



 

In de jaarkalender die uw kind meegekregen heeft staat nog niet vermeld dat de laatste vrijdag 

voor de kerstvakantie, vrijdag 21 december, een vrije dag is.  

 

 

                                                                                      Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

Gevonden voorwerp 

Op het plein is een gouden schakelarmband gevonden. Mocht u weten wie de eigenaar is, dan is de 

armband op te halen bij Tjitske. 

 

Tip 

KinderPOPkoor 

Ook in het nieuwe seizoen zingt het kinderPOPkoor weer vrolijk door! Ben je tussen de 8 en 11 jaar 

en vind je het leuk om samen te zingen, dan kun je je opgeven bij verawestera@gmail.com. Zie 

informatie op de prikborden bij school. 

 

 

 
 

Vrije vrijdag voor de kerstvakantie 
 

mailto:verawestera@gmail.com

