
   

 

   

 

 

 
Jaargang 17, nummer 03, 01 t/m 30 november 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 7 t/m vr 11 nov 

Wo 9 nov 

Vr 11 nov 

Ma 14 t/m vr 25 nov 

Wo 16 nov 

Wo 23 nov 

Vr 25 nov 

Za 26 nov 

Wo 30 nov 

Do 1 dec 

Vr 2 dec 

Wo 21 dec 

 

 

Week van de Mediawijsheid 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Kijkmomenten in de groep 

Ondersteuningsteamoverleg MKC 

Koffieavond voor alle ouders, aanvang 19.30 uur 

Renovatie schoolplein 

Renovatie schoolplein 

Studiemiddag team 

Schoenzetten 

Sinterklaasbingo 

Kerstviering 

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) 

Norah-Joan en Serah hebben een broertje gekregen en zijn naam is Moses. Van harte 
gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst!                 
  

Rupsjes: 

We wensen Walt, Merel en Rosalie veel leerplezier op school! We zullen ze 
missen! 
De Rupsjes hebben gewerkt over het thema Ridders en Kastelen, ze genoten er 
allemaal van. We zagen stoere ridders, koningen of prinsesjes. We hebben 
mooie dingen gemaakt, juwelen van goud en zilver, kastelen gebouwd van 
verschillende materialen en ook getekend en geschilderd. 
We zongen liedjes over ridders, de yogalessen gingen ook over het thema en de 
kinderen hadden voor thuis het boek Rick de Ridder van de Bieb, ook hebben we materiaal van Marant 
ontvangen (puzzels, bouwsets, memory en spelletjes). 
 

       
 

Welkom! 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Dolfijnen:  
We heten Leonard welkom en wensen hem een leuke tijd op de BSO. De kinderen hebben ook gewerkt over 

Ridders en Kastelen en natuurlijk Halloween.     
Senna van Sportschool Ludius is elke week aanwezig geweest voor sport- en dansactiviteiten. Daarnaast hebben 
we veel buiten gespeeld, het weer was te mooi om binnen te zitten. 
Komend thema is Missie space!                               
 

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

 

Studiedag vrijdag 21 oktober 

Wat was het leuk en interessant om een kijkje in de keuken te nemen van andere scholen die met het 

Montessori- en DaVinvi-concept werken. Een heel leerzame dag waaruit we veel inspiratie gehaald hebben om 

ons eigen onderwijs te versterken. 

 

Projectafsluiting 

Geweldig dat er weer zoveel ouders in de school waren die konden zien en horen wat we geleerd en gedaan 

hebben tijdens het project ‘de Middeleeuwen’. Er waren riddergevechten, ridderliedjes, er waren toneelstukjes 

over de minstreel en de hofnar en kinderen droegen prachtige ridders- of jonkvrouwenkledij. Fijn dat u er was. 

Volgende week start het nieuwe project: ‘Beestenboel’. 

 

Scholentour 

Afgelopen woensdag zijn vier collega’s van andere scholen binnen LiemersNovum op bezoek geweest. 

LiemersNovum wil graag een lerende organisatie zijn en nodigt medewerkers uit om op andere scholen te gaan 

kijken. Onze school mocht de spits afbijten. De collega’s roemden de betrokkenheid en taakgerichtheid van de 

kinderen, de rust en de sfeer in school en het feit dat kinderen goed konden verwoorden wat zij leerden en 

waarmee zij bezig waren. De collega’s namen een kijkje in alle groepen, voerden gesprekken met alle 

klassenvertegenwoordigers en gingen in gesprek met een aantal ouders. Wij kijken samen met hen terug op een 

zinvolle dag. 

 

Vakleerkrachten 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe schaakleraar gevonden hebben. Hij gaat maandag a.s. 

starten, zijn naam is Alain. Alain studeert nog en schaakt op hoog niveau bij twee schaakclubs.  

 

First Lego League 

De robots krijgen steeds meer vorm en de kinderen smeden snode plannen om hun robots de beste te laten zijn. 

 

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.                              

 

Mocht u binnenkort uw kasten weer opschonen en kleding tegenkomen die door anderen nog gedragen kan 

worden, dan kunt u deze deponeren in onze kledingcontainer die op het grote plein staat. De school krijgt 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 

 

Algemene informatie 

Kledingcontainer 

Nieuws van de MR 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

hiervoor geld, vorige maand bracht dit € 60,- op, dat we weer kunnen gebruiken voor leuke spelmaterialen voor 

op het plein. Alvast bedankt. 

 

Volgende week woensdag kunt u van 12.15 uur tot 12.45 uur een rondleiding vragen aan uw kind tijdens het 

eerste inloopmoment. Hij/zij kan u vertellen hoe en waarmee wij werken en misschien krijgt u wel een lesje van 

uw kind…. Graag tot dan! 

 

Om u zicht te geven op ons onderwijs richten wij 2x per jaar kijkmomenten in. Ouders zijn welkom in de klas en 

draaien een korte periode mee. De kijkmomenten zijn in de week van 14 november en de week van 21 

november. De leerkrachten laten u weten op welke momenten u kunt intekenen. Wees welkom! 

 

De klok is weer verzet en de decembermaand komt dichterbij. Donderdag 1 december gaan we onze schoenen 

zetten en hopen we dat Sinterklaas ons niet vergeet. Vrijdag 2 december houden we de jaarlijkse 

Sinterklaasbingo en maandag 5 december vieren we natuurlijk de verjaardag van de Sint! 

 

                                                       
 Team Montessori Kindcentrum 

Inloopmiddag  

Sinterklaas 

Kom in de klas 


