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Agenda      

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 

 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 8 

Informatieavond alle ouders van groep 1 t/m 8, aanvang 19.30 uur 

MR vergadering 

Vrije vrijdag kleuters 

Ontruimingsoefening 

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)           

 

De Rupsjes hebben de afgelopen weken op maandagochtend meegedraaid bij de Vlinders. Ze 

haakten direct aan bij het programma van de Vlinders en speelden met veel gemak samen.  

U kunt ons bereiken via: montessoribso@puckenco.nl   

 

Pim is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar de Vlinders. Van harte welkom bij ons op school! 

 

Om alvast te noteren in de agenda: 

Op dinsdag 14 januari 2020 en donderdag 14 mei 2020 worden er twee informatieavonden 

georganiseerd voor de ouders van DaVinci Westervoort en Zevenaar. Op deze avonden staan de 

volgende vragen centraal; Hoe begeleid ik mijn hoogbegaafde kind op sociaal gebied? En hoe ga ik 

om met de uitdagingen in de opvoeding van mijn hoogbegaafde kind?  

De avonden starten om 19:30 uur. Op welke locatie de avonden gehouden worden, zal tegen die tijd 

nog gecommuniceerd worden. Sprekers van deze avonden zijn Desiree Houkema en Albert Kaput. 

Wellicht kennen enkele ouders Desiree Houkema nog van vorige ouderavonden.  

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

Welkom 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


 

DaVinci expo 

Afgelopen maandag sloten de kinderen het 

project ‘Sterren en Planeten’ feestelijk af met 

een DaVinci Expo. Aan het begin van de 

tentoonstelling stonden we tevens stil bij het 10 

jarig bestaan van de DaVinci-afdeling met 10 

kaarsjes op een feestelijke taart en een korte 

terugblik. 

Het was een gezellige middag. Iedereen bedankt 

voor de komst en inzet! 

 

Nieuwe leesboeken over hoogbegaafdheid 

Er zijn enkele nieuwe informatieboeken over hoogbegaafdheid toegevoegd aan onze eigen 

informatiekast. “De domste thuis” is een eenvoudig te lezen boek over een moeder met 

hoogbegaafde kinderen. En in ‘Paul, ons hoogbegaafde wonderkind’, kun je het verhaal van Paul 

lezen hoe hij, als hoogbegaafde, de wereld heeft ervaren. Onze boeken zijn vrij voor iedereen om 

te lenen en lezen. Vergeet het even niet te benoemen naar Femke of een leerkracht. Zo weten we 

waar de boeken blijven! Mocht je zelf nog boeken van ons thuis hebben, vergeet ze dan niet te 

retourneren! 

 

Waarom “hoe was het op school?” geen goede vraag is: 

Kinderen moeten al zo veel op school. Best logisch dat ze na een 

lange schooldag bij thuiskomst geen zin hebben om ook nog te 

‘moeten’ kletsen. Dikke kans dat er op je vraag “Hoe was het op 

school” enkel een antwoord komt als “goed”, “stom” of “dat weet 

ik niet”. 

Toch ben jij als ouder benieuwd naar wat je kind de hele dag op 

school gedaan heeft. Logisch! Tijd om zelf in actie te komen, want 

hoe stel je de juiste vragen? Pak het zelf slim aan! 

In plaats van ‘Hoe was het op school?’ stel je open wie-wat-waar-

vragen over de schooldag van je kind. Dikke kans op meer 

antwoorden en een gezellig gesprek(je) met je kind als resultaat. 

Enkele vragen die je kunt stellen: 

 

Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

En wat was het stomste? 

Wat heb je vandaag gemaakt? 

Wat heb je vandaag opgeruimd? 

Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

Wat heb je op school gedaan waar je trots op kunt zijn? 

Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 

Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

Wie heeft er veel gekletst vandaag? 

Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst? 

Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan doen op het schoolplein? 

Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

 



 

U bent van harte welkom op de algemene informatieavond van woensdag 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. De Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie/ Oudervereniging zullen zich die 

avond ook presenteren. Graag tot dan. 

 

Volgende week vindt de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar plaats. De Rupsjes en 

Vlinders zijn die dag niet aanwezig, maar in de loop van het jaar zal nog een tweede 

ontruimingsoefening gehouden worden. ’s Middags gaan de BHV-ers Marius, Yvonne en Tjitske naar 

de jaarlijkse herhalingstraining. Harmen, onze conciërge, gaat in december ook de BHV-training 

volgen. 

 

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.  

 

Vanaf deze week tot en met 7 oktober is het speelmobiel op maandag aanwezig om kinderen tijdens 

de pauzetijdens en na schooltijd in de gelegenheid te stellen om te spelen met allerlei 

verschillende sport- en spelmaterialen. De kinderen worden begeleid door het Beweegteam; jonge, 

sportieve dames en heren. 

 

We missen nog een aantal blauwe formulieren waarop de noodnummers staan en 

toestemmingsformulieren voor het gebruik van foto- en filmopnames. Beiden zijn belangrijke 

formulieren voor ons om te weten hoe we u kunnen bereiken in noodgevallen en om te weten wat u 

van ons verwacht m.b.t. beeldmateriaal. Graag zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht. Dank. 

 

In de bijlage vindt u een flyer over activiteiten die plaatsvinden in Zevenaar tijdens de 

Kinderboekenweek. 

 

 

  

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Ontruimingsoefening 
 

Nieuws uit de MR 

Denkt u aan de formulieren? 

Bijlage  

Speelmobiel 
 

Algemene informatieavond voor alle ouders 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl

