
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 02, 4 t/m 29 oktober 2021                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Di 5 okt 

Wo 6 okt 

 

Vr 8 okt 

Wo 13 okt 

Vr 15 okt 

Vr 22 okt 

25 t/m 29 okt 

Ma 01 nov 

Vr 05 nov 

Vr 12 nov 

 

Ma 15 nov 

Vr 19 nov 

Do 25 nov 

 

 

Dag van de leerkracht 

Start Kinderboekenweek 

Online informatieavond alle ouders via Teams 

Schoolreisje 

OV-overleg 

Vrije vrijdag kleuters 

Studiedag team; kanjertraining, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

Hoofdluiskammen 

Voorlichtingsbijeenkomst ouders van schoolverlaters 

Schoolviering Panters, Ara’s, Olifanten en Zebra’s, aanvang 13.45 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Interne audit  

Schoolviering Vlinders, Kikkers en Giraffen, aanvang 13.45 uur 

Koffieavond voor alle ouders, aanvang 19.30 uur op school 

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) 

Van harte welkom Evany bij de Giraffen en Lionick bij de Kikkers. Welkom Kyan bij de Vlinders en Luca en Teus bij 

de Panters. We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

We hebben afscheid genomen van Darwin uit de Vlinders. Hij gaat binnenkort emigreren en wij wensen hem en 

zijn familie veel succes in het nieuwe land en op de nieuwe school. 

 

De Rupsjes 

Oscar speelt nu al een paar weken bij de Rupsjes. Welkom! 

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema: Ik, jij, wij. Deze 

week beginnen we met het thema: Beroepen (Kinderboekenweek). We 

hebben ontzettend mooie boeken van de bieb geleend. 

Het thema van de Kinderboekenweek is: Worden wat je wil. De kinderen 

leren over verschillende beroepen en spelen met attributen (kapper, politie, 

astronaut, bakker, dokter). Ook zullen we liedjes over een paar beroepen 

zingen en zowel de gym en de yoga les aanpassen aan het thema. 

 

De Dolfijnen 

Welkom en afscheid 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Welkom Falco, Luca, Kyan, Mirae en Anna! Veel speelplezier op de BSO! 

De kinderen van de BSO hebben gewerkt aan het thema: Atelier doe je mee? 

Werken van Picasso, Mondriaan, maar ook Vermeer en Da Vinci hadden onze aandacht tijdens activiteiten. 

 

Het thema voor oktober is: Festival Fantasia 

Eenhorens of trollen, regenbogen of vuurspuwende draken, feeën of monsters, maar vooral magie en fantasie 

zullen een belangrijke plaats nemen tijdens de BSO activiteiten, het thema past ook goed bij de Herfst en het 

komende Halloweenfeest. 

 

We hebben een nieuwe stagiaire op ma en di: Veronique 

Bosman. Ze zit in het 2e jaar van de opleiding 

Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker (mbo 4) aan 

de Graafschap college.  

 

 

 

 

 

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

 

Zoals u ongetwijfeld in de media gehoord heeft zal het dit schooljaar steeds ingewikkelder worden om de 

bemensing van de groepen op orde te houden. In het Westen van het land was dit al langere tijd heel moeilijk, 

maar vanwege de extra inzet van leerkrachten vanuit de NPO-middelen (middelen om de achterstanden weg te 

nemen die veroorzaakt zijn in de coronaperioden) zijn er nagenoeg geen leerkrachten meer beschikbaar voor 

inval of vacatureruimte. 

 

Door de ziekte waarmee wij in de eerste schoolweken te maken hadden, zijn we nog maar deels toegekomen 

aan het inzetten van de NPO-middelen, omdat we de NPO-leerkrachten voor de groep moesten zetten.  

 

Het zal een steeds grotere puzzel worden om de bezetting rond te krijgen en zal soms ook betekenen dat we 

groepen moeten opdelen of naar huis moeten sturen. In ons vervangingsbeleid hebben we vastgelegd dat we de 

kleutergroep (Vlinders) in principe niet opdelen. Voor heel jonge kinderen, die soms nog maar net op school zijn, 

vinden we het niet verstandig om kinderen in andere groepen verspreid over de school te plaatsen. We zullen u 

dan vragen om uw kind thuis te houden. Uiteraard proberen we u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, maar 

het kan ook voorkomen dat een leerkracht zich pas ’s ochtends ziek voelt en de school dan pas kan informeren.  

We begrijpen dat deze onzekere situatie voor u ook heel onprettig is en we hopen dan ook dat we zo min 

mogelijk hiermee te maken krijgen. 

 

Ondertussen proberen we te zoeken naar oplossingen en alternatieven. Mocht u hierin als (groot)ouder iets 

kunnen/ willen betekenen, dan horen we dat heel graag. Mogelijk kunt u vanuit uw beroep of expertise een 

dagdeel een bepaalde activiteit met de kinderen doen zoals muziek, sport- en spel, creatieve bezigheid, 

techniek, programmeren of iets dergelijks. We horen het graag! 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bezetting groepen 

mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

Op de DaVinci-afdeling zijn we na de Ik-jij-wij weken gestart met het project: Noord Amerika. Samen met de 

montessorigroepen MB en BB werken zij rondom dit thema. Ook voor de Kinderboekenweek is uiteraard 

aandacht. 

 

De Montessoridag was een interessante dag waarop de kinderen leerden wie Maria Montessori was,  waar zij 

voor stond en hoe het montessorionderwijs er anno 2021 uitziet, maar ook zochten kinderen informatie op over 

andere onderwijsvernieuwers die gedeeld werd in de groep. We vinden het leuk om 1x per jaar ook een DaVinci-

dag te organiseren, zodat de kinderen op de Montessori-afdeling ook leren wie Leonardo Da Vinci was en hoe 

het onderwijs er op die afdeling uitziet. 15 April is zijn geboortedag, maar die dag hebben we vrij in verband met 

Goede Vrijdag. Daarom zal maandag 11 april een DaVincidag worden. Benieuwd wat we daar allemaal weer van 

leren.  

 

De mindfulnesstrainingen zijn afgelopen en we volgen nu een aantal keer yogalessen. 

 

Afgelopen dinsdag heeft de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar gehouden. De vergaderdata voor de 

rest van het schooljaar zijn: 

- Dinsdag 7 november 

- Dinsdag 22 februari 

- Dinsdag 10 mei 

- Dinsdag 21 juni 

In de MR hebben zitting: Michel Maas, Sjoerd (voorzitter MR) 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.                              

 

Hieronder stellen onze (bijna) nieuwe collega’s zich aan u voor. 

 

Mijn naam is Joost Bruysters. Ik ben 43 jaar oud en woon met mijn vrouw en twee 

dochters (4 en 8) in Arnhem. Van huis uit ben ik natuurwetenschapper. Ik heb altijd op 

het snijvlak van de wetenschap, journalistiek en communicatie gewerkt; de laatste 

periode als persvoorlichter/wetenschapsredacteur aan de Universiteit Twente. Dit werk 

heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar het onderwijs bleef lonken. Ruim twee jaar 

geleden ben ik daarom met de deeltijd-verkort pabo gestart om een lang gekoesterde 

droom te vervullen: me laten omscholen tot leerkracht in het basisonderwijs. In juni ben 

ik voor de tweede keer afgestudeerd en dit schooljaar ben ik gestart als leerkracht bij de 

Ara’s (groep 6, 7 en 8 van de DaVinci-afdeling). Helemaal nieuw op het Montessori 

Kindcentrum ben ik niet. Tijdens mijn studie heb ik al twee keer een half jaar stage bij de Ara’s gelopen. Dit 

beviel me zo goed dat ik erg blij ben dat ik er een aanstelling kon krijgen. De eerste weken zijn me heel goed 

bevallen en ik zie uit naar de rest van het schooljaar. 

 

Na een aantal weken op school te hebben meegedraaid is het tijd om mezelf even voor 

te stellen! Mijn naam is Laura Ruinemans. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn 

vriend in Arnhem. Ik vervul op maandag, dinsdag en woensdag ondersteunende en 

vervangende taken bij de Olifanten en bij de ebra's. Op donderdag en vrijdag sta ik 

voor de giraffen. Mijn hobby's zijn dansen, fotograferen en lezen. Verder houd ik van 

wandelen, theatervoorstellingen bezoeken en ben ik graag met planten bezig. Ik ben 

erg blij dat ik op deze school mag komen werken en heb enorm zin in het schooljaar!  

Welkom nieuwe collega’s 

Nieuws uit de MR 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 
Ik ben Julie, de nieuwe juf van de Vlinders. Ik ben 21 jaar en ik woon met mijn 

ouders, zusje & broertje in Duiven. Velen van jullie zullen mij al wel eens gezien 

hebben. Ik heb afgelopen jaar namelijk mijn LIO stage mogen lopen bij de Kikkers. 

Dit jaar is het dus mijn eerste jaar als “echte” juf. Ik sta op dinsdag en woensdag bij 

de Vlinders. Op maandag en donderdag ondersteun ik bij de Kikkers en de Giraffen. 

Vanaf januari 2022 zal ik op de maandag en donderdag gaan ondersteunen bij de 

Vlinders. Dan ben ik dus vier dagen bij de Vlinders te vinden :-) Mocht u nog vragen 

hebben, stel ze gerust. 

 

Van harte welkom in ons team Joost, Laura en Julie! Fijn dat jullie ons team komen versterken. 

  

Binnen de OV heeft een wisseling van voorzitter plaatsgevonden. Het team wil Richard hartelijk bedanken voor 

zijn rol als voorzitter van de Oudervereniging. Hij heeft deze taak enthousiast en gedreven vormgegeven. De 

nieuwe voorzitter is Mirella de Haan, de moeder van Samuël van de Vlinders. Welkom Mirella, we zien uit naar 

een fijne en constructieve samenwerking. 

 

Vrijdagmiddag 5 november, direct na de herfstvakantie, organiseren de bovenbouwleerkrachten een 

informatiemoment voor ouders en kinderen die naar de middelbare school gaan. De leerkrachten zullen u 

hierover verder informeren. 

 

Twee keer per jaar organiseert de school in samenwerking met het participatieteam een koffieochtend of – 

avond. De opkomst van vorig schooljaar heeft er toe geleid dat we dit jaar opnieuw gekozen hebben voor een 

avond. De avond staat in de kalender gepland op woensdag 17 november, maar wordt verplaatst naar 

donderdag 25 november. Tijdens de avond zal Lucy Geurds, gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband, 

een vervolg geven op de training van de koffieavond van vorig schooljaar ‘Teken je gesprek’. Tijdens deze 

training gaan we aan de slag en krijgt u handvatten om in gesprek te gaan met uw kind. We gaan er vanuit dat 

we deze bijeenkomst op school kunnen houden. U ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging. 

 

Binnen onze stichting Liemers Novum wordt de kwaliteitscultuur op alle 24 scholen gemonitord. Eén van de 

manieren waarop het bestuur dit doet is door interne audits af te nemen. Geschoolde auditoren van binnen de 

stichting draaien en dag mee op een school, kijken in de groepen en voeren gesprekken met de leerkrachten, 

kinderen, ouders en de directie. Aan de hand van alle observaties en gesprekken stellen zij een rapport op dat 

gedeeld wordt met het team, de MR en het bestuur. De auditcommissie bestaat uit 4 personen en de  

observaties zijn gericht op de door de school gestelde onderzoeksvraag. De vraag die ons team voorgelegd heeft 

aan de auditcommissie is: Is het doelgericht-  en zelfgestuurd werken van kinderen voldoende zichtbaar in 

de praktijk en waar valt nog winst te behalen?  

Maandag 15 november bezoekt het auditteam onze school en brengen zij een bezoek aan alle klassen en de 

peutergroep de Rupsjes. We zijn benieuwd naar de ervaringen en aanbevelingen van het auditteam.  

  

 

Voorlichtingsbijeenkomst Voortgezet onderwijs voor ouders van schoolverlaters 

Nieuws uit de Oudervereniging 

Interne audit 

Koffieavond  



   

 

   

 

 

                                                                                                                    Team Montessori Kindcentrum 

 


