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Agenda      

wo 3 okt 

vr 5 okt 

di 9 en wo 10 okt 

do 11 okt 

vr 12 okt 

15 t/m vr 19 okt 

wo 24 okt 

vr 2 nov 

 

 

Start Kinderboekenweek, thema: Vriendschap 

Ontruimingsoefening 

Tweedaagse directeuren Liemers Novum, Tjitske afwezig 

Afsluiting Kinderboekenweek met de kinderen 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

Klassenouderoverleg, aanvang 8.30 uur 

Schoolviering Olifanten, Ara’s en Zebra’s 

Vrije vrijdag kleuters 
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)           

 

Vorige week is Fynn 4 jaar geworden en morgen zijn ook Ilse en Sophie 4 jaar. Welkom bij de 

Vlinders! We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

We waren blij met de grote opkomst op de informatieavond van vorige week. Na het voorstellen van 

het team, de Medezeggenschapsraad en de Activiteiten Commissie, introduceerden Floor en Jan-

Willem van Designweek@school het schoolproject, dat we in januari en februari 2019 gaan 

uitvoeren. Floor vertelde welke doelen het project beoogt en liet voorbeelden zien vanuit de 

praktijk.Ook konden ouders kennismaken met programma’s waar kinderen mee gaan werken en 

oefenen met robotjes. Wij zien erg uit naar het project, met name omdat het alle 21e eeuwse 

vaardigheden waar wij met kinderen aan willen werken, aanspreekt. De organisatie van 

Designweek@school werd ons aangeprezen door één van onze ouders, Duncan, de vader van Seb en 

Evi. Dank je wel daarvoor! 

 

Wat fijn dat al behoorlijk wat ouders zich opgegeven hebben om samen met ons dit project voor te 

bereiden en uit te voeren. Nog steeds komen mailtjes waarin hulp aangeboden wordt binnen, 

geweldig. Toch kunnen we nog hulp gebruiken, dus mocht u alsnog willen aansluiten, schroom dan 

niet dit te melden. Na de herfstvakantie zullen we de ouders die willen meedenken en meewerken 

bij elkaar roepen om te gaan kijken wat we voor en met elkaar kunnen betekenen. 

 

Het schoolproject start in de tweede week na de Kerstvakantie en de Designweek zal van 1 februari 

t/m 8 februari 2019 gehouden worden. Het project wordt afgesloten met een expositie op vrijdag 8 

februari, waarbij alle ouders, grootouders en andere belangstellenden, van harte welkom zijn. 

 

Welkom 

Informatieavond en introductie project met Designweek@school 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


We zoeken ook nog ouders/ bedrijven/ organisaties die het project willen sponsoren, zodat we 

zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen kunnen opzetten. Mocht u nog iets kunnen betekenen 

voor het schoolproject, op welke manier dan ook, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht of 

Tjitske. 

                            

Met een vrolijke opening in de hal is de Kinderboekenweek woensdag 

geopend. Het thema Vriendschap is een mooi thema dat op veel manieren 

uitgewerkt kan worden. Natuurlijk wordt er deze week heel veel (voor) 

gelezen. Lezen is belangrijk en vraagt dagelijks aandacht, ook thuis. 

De jaarlijkse boekenbeurs wordt gehouden op donderdag 11 oktober. Alle 

kinderen nemen dan gelezen boeken mee van thuis en mogen die ruilen 

tegen gelezen boeken van andere kinderen.  

                

Vandaag hebben we de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gedaan. Vanmiddag hebben de 

BHV-ers van onze school; Yvonne, Marius en Tjitske een herhalingstraining gevolgd, zodat hun 

kennis weer up-to-date is. De ontruiming voorliep voorspoedig en de (kleine) verbeterpuntjes die er 

waren, worden opgepakt. 

De tweede oefening zal in mei 2019 plaatsvinden en zal onvoorbereid gebeuren, zodat we kunnen 

zien of iedereen adequaat reageert.  

 

Opnieuw mogen we dit 

schooljaar meedoen met 

het project Schoolfruit 

dat door de EU 

gesubsidieerd wordt om 

gezond gedrag op basisscholen te stimuleren. Daar zijn we blij mee. Vanaf 13 

november krijgen kinderen 3x in de week, op dinsdag, woensdag en donderdag, fruit 

of groente tijdens de pauze. Zij hoeven op die dagen zelf geen gezond tussendoortje 

mee te nemen. 

 

In een aantal groepen blijkt de hoofdluis steeds terug te keren. We willen u vragen om regelmatig 

uw kind(eren) te controleren. Na elke vakantie worden alle kinderen op maandagochtend door de 

kamouders gecontroleerd. Het is belangrijk dat kinderen dan gelvrije haren hebben en geen 

ingewikkeld vlecht- of knoopwerk, zodat we dichtbij de hoofdhuid kunnen kammen en kijken. Wilt u 

hier na elke vakantie aan denken? Als er hoofdluis in een groep gevonden is, dan is het belangrijk 

dat kinderen met lang(er) haar, hun haren in een staart of iets dergelijks te doen, zodat besmetting 

zo min mogelijk kans krijgt. 

 

Nikki, de onderwijsassistent, heeft een andere baan geaccepteerd en we hebben vorige week 

afscheid van haar genomen. Wij hebben deze week kennis gemaakt met Ellen, die haar werk gaat 

overnemen. We wensen Ellen veel succes en zien uit naar een prettige samenwerking. 

Opening Kinderboekenweek 

Ontruimingsoefening 

Schoolfruit 
 

Hoofdluis 
 

Nieuwe onderwijsassistent 
 



 

Woensdag 24 oktober zijn alle klassenouders van harte welkom om aan te sluiten bij het 

klassenouderoverleg. U ontvangt volgende week een uitnodiging van Tjitske. We vergaderen in het 

directiekamertje en starten om 8.30 uur. 

                                 

Vrijdag  12 oktober hebben alle kinderen vrij en gaat het team aan de slag met het 

Designweek@schoolteam om ons voor te bereiden op het schoolproject van januari 2019. We horen 

hoe we kinderen designthinking en computationalthinking kunnen leren en ’s middags gaan we zelf 

aan de slag. 

 

We wensen alle kinderen en ouders alvast een heel fijne Herfstvakantie! 

Morgen is de techniekdag op industriepark Kleefse Waard in Arnhem, Westervoortsedijk 73. 

Team Montessori Kindcentrum Westervoort 
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Klassenouderoverleg 
 

Studiedag 12 oktober 
 

Fijne vakantie 
 

Tip 


