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Agenda      

Wo 23 sept 

Ma 28 sept 

Di 29 sept 

Wo 30 sept 

Vr 2 okt 

Vr 9 okt 

Ma 12 en di 13 okt 

Wo 14 okt 

Do 15 okt 

Vr 16 okt 

Ma 19 t/m vr 23 

okt 

Vr 30 okt 

 

Project Streetwise 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Opening Wattsonslab in school, project Slim opgewekt 

Start Kinderboekenweek thema: En toen.... 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Schoolreisje alle kinderen 

Kamp DaVinci-afdeling 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Afsluiting Wattsonsproject 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Herfstvakantie 

 

Studiedag DaVinci, alle Panters en Ara’s vrij 

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

Bij de Giraffen is Leyana gestart. We wensen jou en je ouders een heel fijne tijd toe bij ons op 

school, welkom. 

 

Op 18 september is Maerle geboren, zusje van Laurens en Stefan. Van harte 

gefeliciteerd met jullie dochter en zusje. 

Vanaf deze week draaien de peutertjes van 3 jaar en ouder weer 2x per 

week mee bij de kleuters van de Vlinders. Dit 'opendeuren-beleid' doen 

we sinds vorig schooljaar en bevalt heel goed. De Rupsjes leren vast 

kennis te maken met de kinderen van de Vlinders, met de leerkrachten 

en met de montessorimaterialen voor kleuters. Dit maakt de overgang 

klein. De Rupsjes werken aan dezelfde thema's als de Vlinders, dus er 

kan veel uitwisseling plaatsvinden. 

Bij de Rupsjes en Dolfijnen draaien twee stagiaires mee: Maxime, een 

2e jaars MBO-4 student en Senna, een 1e jaars HBO student 

pedagogiek.  

Bij de BSO komen de stagiaires van het Beweegteam elke maandag sportlessen verzorgen en de 

yogalessen bij de Rupsjes worden nu vanuit het thema Herfst aangeboden.   

 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Tapdanslessen gestart! 

Afgelopen maandag zijn de eerste lessen van Tapdans gestart. De lessen worden verzorgd door 

‘Podiumschool De Vloer’ uit Arnhem. De kinderen hebben mogen ervaren dat tapdansen behoorlijk 

intensief en moeilijk is. Het vergt veel coördinatie! Eind oktober vindt de laatste tapdansles plaats 

en in november start er een nieuw blok; ‘Urban Dance!’ 

DaVinci kamp 

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober gaan de Ara’s en de Panters op kamp! De kamplocatie voor 

deze twee dagen is scoutinggebouw ‘de Trappershorst’ in Oosterbeek. Deze twee dagen zijn een 

afsluiting van de Ik-jij-wij weken en staan in het teken van plezier, samen spelen, elkaar leren 

kennen en groepsbinding. 

Op dinsdag 13 oktober willen we ook de ouders van de Ara’s en Panters de gelegenheid geven om 

elkaar te leren kennen. Vanaf 13:30 uur is eenieder van harte uitgenodigd op het grote plein. School 

zal zorgen voor een hapje en drankje. Tegen 13:45 verwachten we de kinderen terug op school! 

Laatste plekken DaVinci 

Beide groepen zijn met 19 leerlingen gestart, dat houdt concreet in dat we nog twee plekken in 

kunnen vullen. Omdat we door de omstandigheden pas laat konden starten met de observatieweken 

en we eerst de interne kinderen hebben laten meedraaien, zijn we nu nog bezig met de 

observatieweken van de laatste externe leerlingen die in aanmerking komen. 

 

Zoals u in de persconferentie van vorige week gehoord heeft is de aanpak, zoals in de beslisboom 

die vorige keer met de nieuwsbrief meegestuurd is, weer aangepast. Kinderen onder de 13 jaar die 

verkouden zijn mogen wel naar school en hoeven niet getest te worden. Wij vinden dit best 

spannend. We hopen dat u zelf een goede inschatting maakt van de ernst en de situatie van de 

verkoudheid of klachten van uw kind en het risico dat dit mogelijk zou kunnen hebben voor andere 

kinderen of onze collega's.  

Met het team zijn we in overleg over de activiteiten die in de planning staan; kamp voor DaVinci, 

schoolreisje, schoolvieringen, Sinterklaas en Kerst. Hoe geven we deze activiteiten vorm op een 

verantwoorde manier? Samen met de Oudervereniging proberen we hierin de juiste keuzes te 

maken, steeds rekeninghoudend met de richtlijnen en het landelijke beleid. 

We zijn blij dat de online keer-om-gesprekken goed verliepen. De online informatieavond is door 

veel meer ouders bezocht dan anders. Met elkaar zien we ook de voordelen van thuis aan de 

keukentafel of vanaf de bank een bijeenkomst bijwonen. Heel fijn dat we elkaar op deze 'nieuwe' 

manier toch weten te vinden. 

Regina, Theda en Kim hebben de opleiding basisbekwaam 

Montessorileerkracht met goed gevolg afgesloten. Wij zijn supertrots 

op onze collega's! Zij gaan alle drie dit schooljaar verder met de 

opleiding vakbekwaam. 
 

Woensdagmiddag hebben we met het gehele team een heel inspirerende studiedag gehad over 4x 

Wijzer, een model dat wij gebruiken voor kosmisch onderwijs/ wereldoriëntatie. Dit model past 

heel goed bij zowel het Montessori- als DaVinciconcept en laat veel ruimte voor eigen invulling en 

Bijzondere tijden 

 

Nieuws vanuit de DaVinci-afdeling            

Vier keer Wijzer 

Drie nieuwe officiële Montessorianen in ons team 



   

 

   

 

creativiteit. Het spreekt kinderen vooral aan op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor eigen 

keuzes en eigenaarschap en daarnaast is het samen leren en ontdekken een belangrijk uitgangpunt. 

www.vierkeerwijzer.nl.  

 

Ons belangrijkste informatiekanaal is Klasbord. We merken dat nog een behoorlijk aantal ouders 

zich niet aangemeld heeft voor de Klasbordapp. Dat is wel noodzakelijk om op de hoogte te zijn van 

alles wat er reilt en zeilt in de groep van uw kind. In de berichten worden soms ook belangrijke data 

of tijden genoemd of belangrijke zaken die uw kind geregeld moet hebben. Mocht u zich nog niet 

aangemeld hebben, dan vragen we u dringend dit op korte termijn te doen. U 

kunt de inlogcode opvragen bij de leerkrachten. 

Dinsdag 29 september komen de Wattsons onze school bezoeken. Dit zijn twee 

laboranten die in de hal van school een laboratorium inrichten, waarin de 

kinderen proefjes en onderzoekjes gaan doen in het kader van energie en 

duurzaamheid. De zonnepanelen worden volgende week geplaatst en daarna zal 

het scherm dat informatie over de opwekking geeft, in de hal opgehangen 

worden.  

De Kinderboekenweek start woensdag 30 september. Het thema van dit schooljaar is; En toen.... 

Een mooi breed thema met veel mogelijkheden. Elke groep heeft een voorleesboek gekozen en een 

bepaald tijdsvak toegewezen gekregen, waarmee de kinderen 

aan de slag gaan. U zult de resultaten op Klasbord zien. Chantal 

maakt van alle presentaties in de klassen een filmpje, dat we 

met u zullen delen. Ook hebben we het geluk dat er dit jaar een 

schrijfster langs komt, Joyce van der Meijden. Zij is de auteur 

van de 'Simon de schaker' reeks en houdt zelf ook veel van 

schaken. Joyce zal over haar vak vertellen, natuurlijk voorlezen 

uit één van haar boeken, een filmpje laten zien en een quiz met 

de kinderen doen, waarmee zelfs een prijs te verdienen is. We sluiten de Kinderboekenweek af in 

de eigen klassen met de film.  

 

Vanaf dit schooljaar worden de schoolactiviteiten voor kinderen georganiseerd door de 

Oudervereniging. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Ook het 

schoolreisje valt hieronder. Vrijdag 9 oktober is het dan eindelijk zover! 

De Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters gaan naar de Spelerij in Dieren en de Olifanten, Zebra’s en 

Ara’s gaan naar Geofort in Herwijnen. Via Klasbord krijgt u de vertrek- en aankomsttijden door.  

Nog twee weekjes wachten... 

Om één en ander zo veilig mogelijk te laten verlopen zullen de hulpouders in de bus en in de extra 

auto’s die meegaan, een mondkapje dragen. 

Informatie naar ouders 

Start Kinderboekenweek 

Schoolreisje 

Opening Wattsonslab 



   

 

   

 

Wat hilarisch om te zien hoe de pop, die niet in de gordel zat, vooruitschoot en bijna uit de auto 

viel tijdens het remmen. Spannend om met je fiets door een gootje te fietsen zonder te vallen en 

leuk om zelf in een trapauto over een verkeersparcour te rijden. De kinderen hebben weer genoten 

van Streetwise en ondertussen vanalles geleerd over verkeersveiligheid.         

 

          
                         

-Brief vanuit LiemersNovum om ouders te werven voor de Ondernemingsplanraad                                                                                  

                                                                                                  

 

                                                                                                  Team Montessori Kindcentrum 

Streetwise 

Bijlagen 


