
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 03, 1 t/m 4 t/m 26 november 2021                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 01 nov 

Vr 05 nov 

Ma 8 nov 

Vr 12 nov 

 

Ma 15 nov 

 

Vr 19 nov 

Wk van 22 nov 

Do 25 nov 

 

Vr 26 nov 

Vr 3 dec 

Di 7 dec 

Wo 22 dec 

Vr 24 dec 

 

Hoofdluiskammen 

Voorlichtingsbijeenkomst ouders van schoolverlaters Montessori 

Voorlichtingsbijeenkomst ouders van de schoolverlaters DaVinci 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Interne audit  

Start schoolfruit 

Schoolviering Vlinders, Kikkers en Giraffen, aanvang 13.45 uur 

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 Ara’s, Olifanten en Zebra’s 

Sintactiviteit op school zonder ouders 

Koffieavond voor ouders, aanvang 19.30 uur op school (onder voorbehoud) 

Vrije vrijdag kleuters 

Sinterklaasviering 

MR vergadering 

Kerstviering ‘s avonds 

Vrije vrijdag alle kinderen, kerstvakantie t/m 9 januari 2022 

 
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) 

In november gaan bij de Vlinders Timur Alp en Rian starten, van harte welkom! We wensen jullie en jullie ouders 

een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

De Rupsjes 

Oscar speelt nu al een paar weken bij de Rupsjes. Welkom! We heten ook Cathy, zusje van Ferre (vlinders) 

welkom bij de Rupsjes! 

We hebben het project Beroepen afgerond met een bezoek van de fietsenmaker, hij heeft de kinderen kennis 

laten maken met allerlei gereedschap. De kinderen mochten ook helpen met banden plakken en oppompen. 

Nu praten en  knutselen we over de Herfst en vanaf 18 november beginnen we aan het Sinterklaas project. 

 

Dolfijnen: 

De dolfijnen werken deze maand nog met het "Doenkids" thema: Festival Fantasie. We werken met  krasboeken 

van elfen, draken en eenhoorns en knutselen met magisch folie. Ook hebben we activiteiten als een Harry Potter 

quiz, en maken we magisch zand. 

 

We vragen alle ouders om de rekening te houden met de corona maatregelen en bij het hek te blijven bij het 

Welkom  

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
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brengen en ophalen van de kinderen. 

De Rupsjes lopen zelfstandig om 8:30 naar binnen of worden door een pedagogisch medewerker bij het hek 

opgehaald en zijn klaar om naar huis te gaan vanaf 12.:15 tot uiterlijk 12:30.  

 

      
 

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

 

Op de persconferentie van deze week is aangegeven dat de maatregelen toch weer aangescherpt moeten 

worden. Helaas betekent dat dat we de schoolvieringen die de komende weken in de planning staan niet zoals 

gehoopt met ouders kunnen uitvoeren. Heel graag hadden we weer als vanouds de vieringen samen met u 

gedaan, maar gezien de grote opkomst tijdens schoolvieringen en de Sinterklaasbingo vinden we het nu niet 

verantwoord om zoveel ouders tegelijkertijd toe te laten in de school. We zullen u via filmpjes en foto’s op Social 

School laten meekijken. 

 

Het aanscherpen van de maatregelen betekent ook dat we u opnieuw moeten vragen zoveel mogelijk buiten de 

school en achter het hek te blijven wachten op uw kind. Wanneer u bij het hek staat, houd dan ook daar afstand 

en is het noodzakelijk om in de school te komen, houd dan afstand, ontsmet uw handen bij de deuren en/ of 

draag een mondkapje. Wanneer u een gesprek met één van ons wenst dan is het fijn als u dit weer op afspraak 

doet.  

 

Iedereen vindt het vervelend dat we terug moeten naar deze maatregelen, maar we willen met elkaar ook 

voorkomen dat we met een corona-uitbraak op school te maken krijgen, waardoor we mogelijk klassen naar huis 

moeten sturen, dus we hopen op uw begrip en medewerking. 

 

Na de mindfulnesslessen volgen de kinderen nu yogalessen. Even heerlijk ontspannen door inspanning. We zijn 

ook gestart met theaterlessen die in een blok van 6 lessen worden aangeboden. In januari gaan we starten met 

Urbandance- lessen.  

 

De Panters zijn deze week naar het museum van Volkenkunde in Leiden geweest. Het was een interessante 

excursie. Alleen de treinreis was al superspannend en leuk. Fijn dat er zoveel ouders meekonden.  

 

Ook op de DaVinci-afdeling besteden dit jaar aandacht aan het werken vanuit doelen en zelfgestuurd leren. 

Natuurlijk mag je in de middenbouw nog de tijd nemen om te leren hoe je jezelf kunt aansturen. In de 

bovenbouw zien we dat veel kinderen al een hoge mate van zelfsturing bereikt hebben. De NPO leerkracht die 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Coronamaatregelen 
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meedraait in beide groepen neemt de klas over van de vaste leerkracht wanneer zij/ hij gesprekken met 

kinderen wil voeren of een bepaalde activiteit wil uitvoeren. We voeren gesprekken over mindset, leren- leren 

en de leerkuil en hoe je executieve vaardigheden kunt trainen. 

 

DaVinci ouders vragen ons soms hoe het komt dat kinderen van de montessori-afdeling ook in de gelegenheid 

gesteld worden om naar Chinese les en schaakles te gaan. Zij vermoeden dat de kosten hiervoor door de ouders 

van de DaVinci-afdeling worden betaald. Dat is niet het geval. Beide afdelingen hebben een eigen begroting en 

eigen jaarrekening en maken eigen keuzes voor de besteding van de middelen. Uitgangspunt hierbij is de 

onderwijsbehoefte van de kinderen.  

Net zoals de kinderen met een leerachterstand passend aanbod krijgen, hebben de (hoog)begaafde leerlingen of 

kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van onze montessori-afdeling ook een specifieke onderwijsbehoefte. 

Ook zij hebben recht op een passend aanbod. Het aantal leerlingen dat Chinese les of schaakles volgt is klein in 

verhouding met de DaVinci-afdeling, daar volgen alle kinderen deze lessen. Dat maakt dat de kosten ook van een 

heel andere orde zijn.   

 

De jaarrekening (uitgaven DaVinci) worden jaarlijks besproken met het DV-lid van de oudergeleding van de MR 

en de stafmedewerker financiën van het bestuur. In dat gesprek verantwoorden het bestuur en de school de 

uitgaven van de vrijwillige ouder-DaVinci-bijdragen. Deze DaVinci-bijdragen staan los van de school-

ouderbijdragen die u betaalt aan de Oudervereniging (€ 75,- per kind). De school-ouderbijdragen worden 

besteed aan het schoolreisje, sint, kerst, carnaval en andere schoolactiviteiten. Mocht u hierover vragen hebben, 

neem dan gerust contact op met Tjitske. 

 

Vanaf januari 2022 gaan ouders van ‘de Stichting Vrienden van het DaVinci-onderwijs in de Liemers’ de vrijwillige 

ouderbijdragen voor de DaVinci-afdeling innen.  

 

In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen in de vergaderdata: voor de rest van het schooljaar zijn: 

- Dinsdag 7 november moet dinsdag 7 december zijn. 

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 de MR 

bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Dit schooljaar hebben voor het eerst alle groepen 3 leerjaren (0/1/2, 3/4/5, 6/7/8). Zo heeft Maria Montessori 

het oorspronkelijk bedoeld. Kinderen kunnen leren van en met elkaar en helpen elkaar vanuit steeds een andere 

positie (jongste, middelste en oudste) in de groep.  

Dit jaar werken we voor het eerst in alle groepen met een ononderbroken werktijd. Hiermee kunnen we meer 

tegemoet komen aan de natuurlijke werkflow van elk kind. Het kind bepaalt zelf wanneer hij/ zij pauze neemt en 

zijn tien-uurtje opeet/ -drinkt. We ervaren dat dit een rustgevend en positief effect heeft op het spelen en 

werken van de kinderen.  

In de middenbouw worden dit schooljaar naast de montessori taalkasten nu ook de montessorirekenkasten 

ingezet. Bijna al het leren kunnen we nu aanbieden met montessorimateriaal. Er gaat voor sommige kinderen 

een wereld open; hoe leuk is rekenen als je met zoveel verschillende materialen mag werken. 

We zijn als team nog zoekende in hoe we het werken vanuit doelen vormgeven, maar raken hier al doende 

steeds meer in thuis. Een mooie onderwijsinhoudelijke zoektocht die we gezamenlijk als team maken. 

  

Montessoriontwikkelingen 

Nieuws uit de MR 

Verkeersveiligheid rondom school 
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Heel graag willen we u er opnieuw op wijzen dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid 

rondom school. Wij zien zo nu en dan toch weer auto’s dubbel geparkeerd staan, waardoor de doorgang 

versperd wordt. Wilt u alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet daarbuiten? Dit zorgt voor 

onveilige en onoverzichtelijke situaties. Naast de plas de Waaij is ruim voldoende parkeerplek. Hartelijk dank 

namens alle kinderen van het MKC. 

 

Het is weer gelukt! Ook dit jaar zijn wij ingeloot voor het schoolfruitproject en dat betekent 

dat wij vanaf dinsdag 16 november 3x in de week op dinsdag, woensdag en donderdag, gratis 

schoolfruit of -groente voor uw kind krijgen. Gefinancierd door de Europese Unie ontvangen 

scholen 20 weken lang gratis fruit of groente om uit te delen in de klassen en hiermee gezond 

gedrag te stimuleren. U hoeft uw kind in die periode op dinsdag, woensdag en donderdag geen eigen fruit- of 

groente mee te geven. 

 

Donderdag 25 november staat de eerste koffieavond van dit schooljaar gepland. We hopen dat deze avond door 

kan gaan, want het thema van de avond; ‘Teken je gesprek’, is het meest zinvol als we met elkaar aan de slag 

kunnen. Het hangt af van de maatregelen of de avond door kan gaan. Als de maatregelen het niet toelaten, 

zullen we de avond verzetten. 

 

Tijdens de avond zal Lucy Geurds, gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband, een vervolg geven op de 

training van de koffieavond van vorig schooljaar. Tijdens deze training gaan we aan de slag en krijgt u handvatten 

om in gesprek te gaan met uw kind.  

 

In de bijlage vindt u een folder van pleegzorg Nederland.  

 

 

 

                                                                                                                    Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

Schoolfruit 

Tip 

Koffieavond  


