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Agenda      

wo 26 sept 

vr 28 sept 

wo 3 okt 

vr 5 okt 

wo 10 okt 

do 11 okt 

vr 12 okt 

ma 15 t/m vr 19 

okt 

wo 24 okt 

 

 

Informatieavond alle ouders, 19.30– 21.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Start Kinderboekenweek, thema: Vriendschap 

Ontruimingsoefening 

Participatieteamoverleg, aanvang 19.30 uur 

Afsluiting kinderboekenweek met de kinderen 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

 

Klassenouderoverleg, aanvang 8.30 uur 

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)           

 

Deze week zijn Bas en Jorien bij ons op school gestart. Bas bij de Olifanten en Jorien bij de 

Giraffen. We wensen jullie en jullie ouders een heel gezellige en leerzame tijd toe op het MKC. 

We hebben afscheid genomen van Ziggy uit de Giraffen en Arthur uit de Kikkers. Zij zijn beiden naar 

een andere school gegaan. We wensen hen een fijne tijd toe op de nieuwe school. 

 

Noah uit de Panters heeft een broertje gekregen en hij heet Josiah. Van harte 

gefeliciteerd! We wensen het gezin veel geluk en gezondheid toe.  

                            

Vorige week maandag waren we groots in het nieuws met de kick-off van 

de Daily Mile. Van burgemeester van Hout kregen we het certificaat 

‘Welbevinden’ als Gezonde school uitgereikt. Daar zijn we heel trots op! 

Welbevinden is één van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs, omdat 

het een voorwaarde is om tot leren te komen en samen plezier te hebben 

op school. Na de uitreiking werd het startschot gegeven voor de eerste 

‘mile’ die voortaan 1x per week door de kinderen van de Olifanten en 

Giraffen gelopen of gerend wordt. De run is een pilot om te onderzoeken 

of intensieve beweging effect heeft op de concentratie en het 

leervermogen en wordt door Creon begeleid. Als Gezonde school wilden 

we hier graag aan meedoen en zijn we benieuwd naar de resultaten. 

Welkom en afscheid 

Geboren 
 

Weekly Mile 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


                

Omdat we extra middelen gekregen hebben vanuit het bestuur, hebben we de mogelijkheid om 

leerkrachten onder schooltijd te vervangen voor het voeren van gesprekken, het kijken in een 

andere klas, of het doen van administratie. Dit verlaagt voor het team de werkdruk en levert aan de 

andere kant uitwisseling en afstemming op. Voor de kinderen betekent het dat er af en toe, voor 

een bepaald dagdeel, iemand anders voor de groep staat. De vervanging zal in de meeste gevallen 

door Frans gedaan worden, hij is voor deze taak ingeroosterd. Ook in het geval van ziekte zal hij 

zoveel mogelijk ingezet worden en het is prettig dat er in deze situaties een bekend iemand voor de 

groep staat. 

 

Volgende week is het de week van de pauzehap. Vanaf groep 5 zal 

aandacht besteed worden aan gezonde voeding tijdens pauzes. Via de 

Albert Heijn krijgen we een pauzepakket met allerlei gezonde dingen 

die je tijdens de pauze kunt eten, om kinderen inzicht te geven in wat 

er allemaal mogelijk is. Weer een gezonde actie! 

 

Deze week zijn de danslessen, die stagiaires van Artez verzorgen, weer gestart. De Rupsjes, 

Vlinders, Kikkers en Panters zijn het eerst aan de beurt en in de tweede helft van het schooljaar 

gaan de andere groepen ook dansen. De danslessen worden in het speellokaal gegeven.  De stagiaire 

heet Djenné en is elke donderdagochtend bij ons op school. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

 

Even voorstellen.... 

Ik ben Djenné Schwachöfer, derde jaars student aan de opleiding Bachelor Docent Dans aan ArtEZ 

Hogeschool voor de kunsten. Ik zal vanaf midden september danslessen gaan geven aan de groepen 

Rupsjes, Vlinders, Kikkers en Panters. In mijn danslessen staat dansplezier voorop. Het samen 

dansen en in elk kind zijn of haar eigenheid naar voren te laten komen vind ik belangrijk. Dat elk 

kind de mogelijkheid krijgt om zich uit te drukken door dans. Mijn dansachtergrond ligt in de 

verschillende dansdisciplines en ik zal van hieruit dan ook aan de slag gaan. Ik kijk ernaar uit om 

alle kinderen te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. Tot de donderdagochtend! Dansjuf 

Djenné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ook dit jaar zijn de Olifanten uitgeroepen tot sportiefste klas van 

Westervoort. Wat een prestatie! Complimenten voor jullie 

sportiviteit.  

 

Het is niet meer verplicht om citotoetsen bij kleuters af te nemen. Omdat wij sinds dit jaar met 

KIJK! werken, een observatie- en registratiesysteem voor kleuters, hebben we de keus gemaakt 

geen toetsen meer af te nemen in groep 1 en 2. In KIJK! volgen en registreren de leerkrachten heel 

nauwgezet de ontwikkeling van kinderen, waardoor het overbodig is om daarnaast nog toetsen af te 

nemen. Daarbij was het toetsen een nogal onnatuurlijke situatie voor kleuters, waardoor de 

Korte vervanging  

Week van de pauzehap  

Danslessen 
 

Sportiefste klas 

Geen kleutertoetsen meer 



resultaten vaak niet representatief waren. Tijdens de informatieavond van 26 september zullen de 

leerkrachten van de onderbouw uitleg geven over dit systeem.  

                                 

Komt u ook woensdag 26 september? 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 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). 

 

De Kinderboekenweek is elk jaar weer een feest waarbij kinderen 

gestimuleerd worden leuke en interessante boeken te lezen rondom 

een thema. Dit jaar is het thema ‘Vriendschap’. Dit thema sluit 

mooi aan bij onze ‘Ik-jij-wij-weken’ van het startproject en biedt 

veel gelegenheid om prachtige verhalen te lezen. We openen de 

week samen met alle kinderen in de hal en sluiten de week ook 

weer gezamenlijk af. De jaarlijkse boekenbeurs wordt dit jaar 

gehouden op donderdag 11 oktober. Alle kinderen nemen dan 

gelezen boeken mee van thuis en mogen die ruilen tegen gelezen 

boeken van andere kinderen.  

Vrijdag  5 oktober wordt de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. De kinderen 

en het team worden hierop voorbereid. De oefening zal door een externe instantie gevolgd worden 

om te kijken of er nog verbeterpunten zijn. De tweede oefening is ongepland en zal onvoorbereid 

gebeuren, zodat we kunnen zien of iedereen adequaat reageert. 

Het Participtieteam heeft afgesproken dit schooljaar tenminste 2x bij elkaar te komen om de 

ontwikkelingen die ingezet zijn te volgen. Woensdag 10 oktober worden de ouders die zich hiervoor 

opgegeven hebben uitgenodigd om weer met ons mee te denken. 

 

 

 

                                                                                      Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

 

 
 

Algemene informatieavond  
 

Start Kinderboekenweek 

 

Ontruimingsoefening 

Participatieteamoverleg 


