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Agenda      

ma 9 en do 12 sep 

 

wo 11 sept 

 

vr 13 sept 

vr 20 sept 

wo 25 sept 

do 26 sept 

vr 27 sept 

wo 2 okt 

wo 9 okt 

vr 11 okt 

14 t/m vr 18 okt 

 

 

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 

MR vergadering 

Vrije vrijdag kleuters 

Start Kinderboekenweek, thema: voertuigen 

Participatieteamoverleg, 19.30 uur 

Studiedag hele team, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

 
Rupsjes (peuter), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s  (7/8)           

 

In het nieuwe schooljaar zijn we gestart met het opendeurenbeleid. De Rupsjes gaan op maandag 

van 09:00 tot 10:00 bij de Vlinders meedraaien in de groep of andersom in het peuterlokaal spelen! 

Doel is dat we hiermee de kinderen de kans geven om kennis te maken met elkaar en elkaars 

materialen en werkwijze. Hiermee kunnen we het aanbod beter afstemmen op kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong en wordt de samenwerking tussen school en Puck&Co vergroot. 

Nieuwe activiteiten die we dit schooljaar oppakken: 

- om de 10 weken krijgen de Rupsjes leskisten van Marant (onderwijsbegeleiding) met verschillend 

spel/leer materiaal in de dozen voor de (slimme) peuters. 

- de leidsters krijgen een training voor meer- en hoogbegaafde peuters 

- 23 september begint Kim met de cursus Startblokken, dit is een VVE (voor- en vroegschoolse 

educatie) scholing. 

- 23 September krijgen de rupsjes om 09:15 Kinderyoga voor de peuters. 

Bij de Rupsjes is een nieuw kindje gestart: Jayven. We wensen hem en zijn ouders veel plezier op 

ons kindcentrum. 

 

BSO: 

We heten Thijn, Jurre, Daan en Jilles van harte welkom op de BSO. 

Donderdag heeft Yoeri van ‘Dans je Fit’ een dansworkshop op de BSO gegeven, de kinderen deden 

zeer enthousiast mee. Op 23 september bieden we een workshop kinderyoga aan. 

Jacqueline gaat op 19 september de BHV EHBO herhaling volgen om weer up-to-date te zijn. 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Ook op de BSO zijn nieuwe materialen aangeschaft. Zo is er nu spelmateriaal voor hoogbegaafde 

kinderen en Lego aangeschaft. We hebben ook een combi magnetron om te kunnen bakken met de 

kinderen. We gaan er samen weer een mooi jaar van maken! 

 

VSO: 

Bij de nieuwsbrief vindt u een flyer van Puck&Co. Hierin wordt opnieuw benoemd dat de 

voorschoolse opvang per 1 januari 2020 moet stoppen als er niet meer aanmeldingen komen. We 

zouden het heel jammer vinden als we deze voorziening verliezen voor de school. Mocht u 

informatie wensen, dan kunt u ons bereiken via: montessoribso@puckenco.nl   

 

De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op. De kinderen hebben hun plekje weer 

gevonden en het schoolritme weer opgepakt. Heel mooi om te zien hoe de rust en structuur in alle 

groepen weer opgepakt is.  

We willen u vragen om er samen met ons voor te zorgen dat ons onderwijs ook echt om 8.30 uur kan 

starten. Wilt u uw kind op tijd brengen en van 8.20 tot 8.30 uur de gelegenheid nemen om afscheid 

te nemen. Uiterlijk om 8.30 uur gaan we beginnen met de les. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen 

binnen komen en ‘binnen is beginnen’. 

 

Het startproject “Ik-jij-wij” is nagenoeg afgerond. In alle groepen zijn veel activiteiten ondernomen 

ter kennismaking en samenwerking. In alle groepen zijn of worden hierbij ook de ouders betrokken, 

omdat we het belangrijk vinden dat u weet bij welke kinderen uw kind in de groep zit en welke 

ouders hierbij horen; ontmoeting op alle niveaus. 

Woensdagavond 25 september, op de algemene informatieavond, bent u in de gelegenheid om de 

leerkracht nog wat beter te leren kennen.  

 

Komt u ook woensdagavond 25 september? De leerkrachten vertellen u die avond over de indeling 

van de dag en de onderwijsinhoud. Ook zullen de bijzonderheden van dit jaar aan bod komen. Na de 

informatie in de groep is er tot ongeveer 21.00 uur gelegenheid om andere ouders te ontmoeten in 

de hal, onder het genot van een hapje en drankje. Graag tot dan. 

 

Na een geweldig bezoek aan het Space Expo in Noordwijk, zijn de kinderen enthousiast gestart met 

hun eigen onderzoek over sterren en planeten. De prachtige kunstwerken en interessante 

presentaties krijgen steeds meer vorm.  

Op maandag 16 november organiseren wij onze eigen DaVinci Expo in de school. De tentoonstelling 

start om 14:00 en eindigt om 15:15 explosief met lanceringen van onze zelfontworpen rakketten! 

Alle kinderen en ouders van school zijn van harte welkom om de expositie te komen bekijken. 

De kinderen van de Panters en Ara’s maken zelf, onder schooltijd, een lekker hapje voor deze 

middag.  

 

Doordat ons gezamenlijk afsluiten op dinsdag 27 augustus vanwege vele afmeldingen is geannuleerd, 

willen we ouders op deze middag ook de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten. Ook willen 

we die middag kort stilstaan bij het 10 jarig bestaan van de DaVinci-afdeling. Mocht u zelf ook wat 

DaVinci Expo 
 
 

Op tijd beginnen 

Ik-jij-wij weken 

Algemene informatieavond voor alle ouders 
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lekkers mee willen nemen, zoals we andere jaren gewend waren, dan is dat uiteraard van harte 

welkom.  

 

Hulp gevraagd: 

Mochten er nog ouders in de ochtend (tussen 10:00 - 12:00) kunnen helpen met het bereiden van 
een lekker hapje, dan kunnen zij zich opgeven door hun naam te schrijven op het blad op de deur 
van de Ara's. Tot dan! 
 

De eerstvolgende MR vergadering is op donderdag 26 september. Mocht u vragen hebben of zaken in 

willen brengen, dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

 

Deze en/ of volgende week nemen we bij de kinderen van groep 8 de entreetoets af. Deze toets 

geeft de kinderen en ons inzicht in wat er dit jaar nog geleerd moet worden. Begin oktober zal 

hiervan de uitslag binnen zijn.  

 

Fijn dat we al veel blauwe en gele brieven terug hebben gekregen. De leerkracht heeft de blauwe 

brieven met de noodnummers nodig omdat deze meegenomen worden naar gym en excursies. Zo 

heeft de leerkracht altijd de nummers bij de hand in geval van nood. Op de gele brieven kunt u 

aangeven of u op school wilt helpen bij bepaalde activiteiten. 

De toestemmingsformulieren zijn noodzakelijk om te weten welke kinderen wel of niet op 

beeldmateriaal mogen en van welke kinderen we geen gegevens door mogen geven aan b.v. 

klassenouders. Graag ontvangen we deze formulieren uiterlijk vrijdag 13 september retour. 

 

Elke klas heeft inmiddels een klassenouder. Volgende week woensdag zitten we bij elkaar om af te 

stemmen en het jaar door te nemen. De klassenouder is de tussenpersoon tussen de leerkracht en 

ouders en uw aanspreekpunt voor praktische vragen. Zij zal u af en toe benaderen wanneer er hulp 

bij een bepaalde activiteit nodig is. Wij zijn blij met deze ondersteuning. 

 

 

  

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de MR 

Denkt u aan de blauwe en gele brieven en de toestemmingsformulieren? 

Eerste klassenouderoverleg 
 

Start entreetoets 
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