
   

 

   

 

 

 
Jaargang 17, nummer 02, 1 okt t/m 31 oktober 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Wo 5 okt 

Vr 7 okt 

Di 11 okt 

 

Wo 12 okt 

Vr 14 okt 

Vr 21 okt 

Ma 24 t/m vr 28 okt 

Ma 31 okt 

Ma 7 t/m vr 11 nov 

Wo 9 nov 

Vr 11 nov 

Wo 23 nov 

 

 

Informatieavond alle ouders 

Schoolreisje 

Scholencontactdag: Raad van toezicht en GMR bezoekt de scholen van Liemers 

Novum 

13.00 uur Studiemiddag Montessori-collega’s AVE-IK 

Vrije vrijdag kleuters 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

Hoofdluiskammen 

Week van de Mediawijsheid 

Inloopmiddag v.a. 12.15 uur tot 12.45 uur alle ouders welkom 

Vrije vrijdag kleuters 

Koffieavond voor alle ouders 

 

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 (4/5/6), Ara’s (6/7/8) 

We zeggen tot ziens tegen Victor. Hij gaat naar een school die beter bij hem past, maar we blijven hem gelukkig 

zien op de BSO!                                                                                       

  

Rupsjes: 

We willen graag Nina en Yora welkom heten! Veel leer- en speelplezier bij de Peuters. Walt neemt afscheid want 

hij begint na de herfstvakantie bij de Vlinders.  

We hebben een verkeerstraining gevolgd voor peuters: De Fiets. We kregen mooie materialen om peuters veilig 

te leren fietsen.  

                  
 

Dolfijnen: 

Welkom en tot ziens! 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Op dit moment zit de BSO helemaal vol. Voor de maandagen hebben we een wachtlijst. We zijn heel blij dat 

Victor bij ons op de BSO blijft. Ook op de BSO werken we aan het schoolproject de Middeleeuwen. 

                                  
 

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

 

De eerste weken zitten er al weer op en de Herfstvakantie komt al in zicht. Wat vliegt de tijd. De keer-om-

gesprekken hebben plaatsgevonden en het Montessorikamp is inmiddels ook voorbij en goed verlopen.  

De Ik-jij-wij-weken zijn afgerond en we zitten volop in het tweede schoolproject: De Middeleeuwen. Via Social 

Schools nemen de leerkrachten u mee in alles wat er gedaan wordt. Donderdag 3 november om 14.00 uur 

sluiten we dit project af en wordt u uitgenodigd om te zien en horen wat kinderen geleerd hebben.  

 

Schoolreisje 

Wat hebben we ook vandaag geboft met het weer tijdens het schoolreisje. Een heerlijke dag met z’n allen in de 

dierentuin in Rhenen. Een groot compliment voor de organisatie aan de OV! De bussen vertrokken op tijd en 

waren ook op tijd weer terug. Het was een supergezellige en leerzame dag. Hartelijk dank ook aan alle andere 

ouders die ons vandaag geholpen hebben. 

 

Social Schools 

Denkt u aan het toestemming geven voor de volgende zaken? 

- Het gebruik van beeldmateriaal 

- Het delen van informatie met de Oudervereniging 

- Het delen van informatie met de Klassenouder(s) 

Wilt u zo snel mogelijk aanvinken wat voor u van toepassing is? Dan hebben wij onze administratie weer 

compleet. Alvast bedankt. 

 

Informatieavond 

Woensdag was de informatieavond waarop we u vertelden over ons onderwijs. 

Het team, de MR, de OV, het participatieteam en de schoolmaatschappelijk werkster stelden zich voor en we 

deelden met u de speerpunten van dit schooljaar. Daarna gingen de ouders naar de klassen waar de 

leerkrachten vertelden over de dagelijkse gang van zaken, het aanbod en de aanpak en vertelden zij belangrijke 

praktische en organisatorische informatie. 

 

De speerpunten nog even op een rij: 

Gezamenlijke speerpunten schooljaar 2022-2023  

1. Zelfgestuurd leren, trainen executieve vaardigheden: 

-  om tot zelfsturing te komen (Maria Montessori: “Leer mij het zelf te doen”) hebben kinderen 

vaardigheden nodig als plannen, organiseren, volhouden van aandacht, kunnen prioriteren, doelgericht 

kunnen werken, flexibiliteit, timemanagement etc. Ook vraagt zelfsturing motivatie. Interessante 

Algemene informatie 

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


   

 

   

 

leerpunten voor kinderen waarbij we als team scholing krijgen vanuit Saxion, een 

schoolopleidersorganisatie. 

2. Stimuleren leesmotivatie 

- De school is gestart met het project; de Bibliotheek op school. De school krijgt een collectie mooie en 

actuele boeken te leen en mag deze uitlenen aan de kinderen van school. In de loop van het schooljaar 

wordt de collectie vernieuwd. 

- Op de dag dat de Kinderboekenweek startte, openden wij het Leesplein in onze hal. Lezen is genieten 

en lekker wegdwalen in een verhaal, maar ook; nieuwe dingen leren, steeds sneller leren lezen, 

woorden en zinnen leren begrijpen en goed leren schrijven. Twee keer in de week mogen kinderen een 

zelfgekozen boek komen ruilen.  

- Bij de organisatie van het ruilen van boeken hebben we hulp van ouders nodig. Heel fijn dat al wat 

ouders zich aangeboden hebben, maar we kunnen nog zeker hulp gebruiken. U kunt zich aanmelden bij 

Lotte: lotte.goedhart@liemersnovum.nl. 

3. Uitkomsten tevredenheidspeiling 

- In mei van het vorige schooljaar hebben ouders, kinderen vanaf groep 6 en het team een 

tevredenheidspeiling ingevuld. Een deel van de aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen zijn al 

opgepakt en dit schooljaar zullen we hieraan een vervolg geven. 

4. Verbinding met ouders 

- Na twee jaren van afstand is het heel fijn dat we ouders weer regelmatig in de school zien en spreken. 

We hebben elkaar nodig om in het belang van uw kind(eren) constructief samen te werken. Zeker 

wanneer er zorgen zijn is het belangrijk om dicht bij elkaar te blijven en samen te zoeken naar 

oplossingen. Meestal gaat dat heel goed en soms is dat lastiger. De school wil proactief investeren in 

deze verbinding en organiseert daarom ontmoetingsmomenten, ouderavonden en wil laagdrempelig 

zijn; u bent altijd welkom om een afspraak met ons te maken. 

- Veel van onze ouders wonen niet in Westervoort. Dat maakt dat het soms lastig is om elkaar onderling 

te leren kennen. De school organiseert in samenwerking met ouders bewust ontmoetingsmomenten 

om te verbinden. 

5. Vergroenen schoolplein 

- In november gaat het dan eindelijk beginnen! We gaan ‘tegels wippen’, klimrekken en rubberen tegels 

verwijderen en zetten het hele plein op zijn kop om er een mooie, uitdagende en groene speel- en 

leeromgeving van te maken waar je je ook even lekker terug kunt trekken als je dat wilt. De moestuin 

zal later in het schooljaar aangelegd worden. 

- Ook hierbij hebben we uw hulp nodig. Binnenkort laten we u weten wanneer u een steentje bij kunt 

dragen. 

 

Speerpunten Montessori-afdeling: 

1. Implementatie en borging montessori reken- en taalkasten 

- Woensdag 12 oktober is de eerste scholingsbijeenkomst met AVE-IK, een montessoriopleider die het 

montessoriteam gaat begeleiden om het maximale uit de montessorimaterialen waarmee wij werken te 

halen en de aanpak te integreren en af te stemmen. 

2. Werken vanuit doelen en leerlijnen 

- Bovengenoemde schoolbegeleider komt observeren in de klassen en kijkt waar we nog meer 

doelgericht en vanuit leerlijnen kunnen werken in ‘de lijn van de leerkracht’, maar ook in ‘de lijn van het 

kind’.  

3. Doorgaande lijn opvang- onderwijs 

- Onze peuters werken vanuit dezelfde montessorivisie en -inhoud als de andere groepen op de 

Montessori-afdeling. In de gezamenlijke overleggen zoeken we naar samenwerking en afstemming met 

Puck&Co in het belang van de doorgaande lijn van peuter naar kleuter. 

 

Speerpunten DaVinci-afdeling: 

mailto:lotte.goedhart@liemersnovum.nl


   

 

   

 

1. Beleid actualiseren (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, doorgaande lijn middenbouw naar bovenbouw 

en versnellen) 

- Vorig schooljaar hebben we in grote lijnen onze visie opnieuw beschreven en uitgewerkt. Dit schooljaar 

willen we daarin de puntjes op de i zetten, zodat onze aanpak voor iedereen helder is. 

2. Rijke leeromgeving; creëren van een uitdagend en interessant aanbod 

- Kinderen op de DaVinci-afdeling zitten hier niet voor niets. Zij hebben een andere onderwijsbehoefte 

en moeten op een andere manier aangesproken worden op hun talenten en begeleid worden hierin. 

Dit vraagt onder andere om een zo rijk mogelijk aanbod. We zijn dan ook heel blij dat we er weer volop 

op uit kunnen, gastsprekers en vakdocenten kunnen uitnodigen om zoveel mogelijk interessante kennis 

en leerervaringen op te doen. Onder andere wetenschap en techniek, onderzoek doen, programmeren 

en ook creatieve vakken als theater, muziek en dans staan dit jaar op het programma. 

 

Wij zien uit naar een heel prettige samenwerking met u als ouders in het belang van uw kind(eren). 

 

Studiedag vrijdag 21 oktober 

Het team gaat deze dag andere scholen bezoeken. Graag willen we leren van elkaar op schoolniveau, maar hoe 

leuk en interessant kan het zijn om eens buiten je eigen school te kijken? Gelukkig is dat na twee coronajaren 

weer mogelijk en gaan we met kijkwijzers in de hand leren van andere collega’s. 

 

Vakleerkrachten 

Helaas zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe schaakdocent. Er zijn best wat aanbieders, maar het valt nog 

niet mee iemand te vinden die ook pedagogisch en didactisch goed onderlegd is. We houden u op de hoogte. 

Wel zijn we deze week gestart met theaterlessen van De Vloer. De kinderen genoten. Weer een heel nieuwe 

manier om jezelf uit te drukken. 

 

Nieuws van de steunstichting ‘Vrienden van DaVinci’ 

Helaas ging door een misverstand onze presentatie tijdens de ouderavond afgelopen woensdagavond niet door. 

Via deze nieuwsbrief willen wij u alsnog informeren. 

 

In totaal is er nu circa € 13.000,- dit jaar binnengekomen, inclusief de bijdragen uit Zevenaar. Iedereen bedankt 

voor zijn bijdrage. We merken wel dat veel ouders blijven betalen aan het bestuur. Op zich niet verkeerd, het 

geld komt terecht waar het thuishoort, maar het maakt wel dat we zo maar moeilijk een overzicht krijgen in de 

betalingen en dat geldt ook voor het bestuur. Daarom nogmaals het verzoek om de overboekingen over 

te hevelen naar de steunstichting.  

     Stichting Vrienden van het Da Vinci onderwijs De Liemers 

     Rekeningnummer: NL81 INGB 0674936299  

     met de omschrijving: naam kind / naam school / plaats school  

 

We zijn te bereiken via davincideliemers@gmail.com    

Onze website: Steunstichting DaVinci Zevenaar  

 

Met vriendelijke groet, 

Joris Quint, Maarten van Rijbroek, Thijs Visser 

 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 

 

Nieuws van de MR 

mailto:davincideliemers@gmail.com


   

 

   

 

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.                              

 

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat we dit jaar vanuit de gemeente schoolmaatschappelijkwerk 

aangeboden krijgen. Woensdagavond stelde Roekshana Kishun zich voor. Hieronder stelt zij zich nogmaals voor 

via de nieuwsbrief. 

 

Beste kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze basisschool,  

 

Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te voeden. Toch zijn er soms vragen over het 

opgroeien van uw kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid, contact met leeftijdsgenoten, druk of 

juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een 

andere vorm van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te praten.  

 

Ik ben Roekshana Kishun en ben als maatschappelijk werker betrokken bij uw basisschool. U kunt bij mij terecht 

wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook om gewoon een keer kennis te maken.  

We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw kind in 

gesprek gaan.  

 

We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven 

of Westervoort. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken. U kunt mij benaderen via de leerkracht of de 

intern begeleider, maar u kunt mij op de (werkdagen) ook rechtstreeks bereiken op 0651382854 of 

r.kishun@santepartners.nl. 

 

Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om vrijdag 14 oktober opnieuw een kledingbeurs te organiseren 

op school. Doel is om kleding die te klein geworden is te hergebruiken. U kunt ’s ochtends om 8.30 uur 

winterkleding inleveren en ’s middags na schooltijd kijken of er iets nieuws voor uw kind bij is.  

 

Het is opnieuw gelukt om weer een plusklasleerkracht te vinden; Dineke Buizert.  

Zij is vorige week gestart en stelt zichzelf binnenkort via Social Schools aan de ouders van kinderen die naar haar 

toegaan voor. U wordt binnenkort gekoppeld aan de plusklasgroep van Social Schools.  

 

Heel graag willen wij optimaal gebruik maken van onze onderwijstijd. We zien op dit moment weer veel kinderen 

te laat komen; kinderen die wat verder van school af wonen en met de auto komen, maar ook kinderen die 

dichtbij wonen. We vinden het heel lastig om hierdoor leertijd te verliezen en hopen dat u zich hiervan bewust 

bent. Vertrek op tijd van huis, bekijk de apps die er zijn om het verkeer te checken en zorg dat uw kind geen 

onderwijstijd verliest. Hartelijk dank. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Kledingbeurs 

Kom op tijd! 

Plusklas is weer gestart 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl
mailto:r.kishun@santepartners.nl


   

 

   

 

 
Denkt u aan de verkeersveiligheid rondom school? Parkeer in de vakken en bij de Waaij en rijd rustig. Bedankt 

namens onze kinderen! 

  

   

                                                                                                                           Team Montessori Kindcentrum 


