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Agenda      

wo 2 okt 

wo 9 okt 

vr 11 okt 

14 t/m vr 18 okt 

22 en 23 okt 

Wo 30 okt 

 

Vr 1 nov 

 

Wo 6 nov 

Vr 8 nov 

 

Ma 11, do 14 nov 

Vr 15 nov 

 

Start Kinderboekenweek, thema: Voertuigen/ reis mee! 

Participatieteamoverleg 

Studiedag hele team, alle kinderen vrij 

Herfstvakantie 

Tweedaagse directeuren van Liemers Novum, Tjitske afwezig 

Koffieochtend voor alle ouders van 8.30 tot 10.00 uur 

Overleg Activiteitencommissie/ Ouderverenging, aanvang 19.30 uur 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Studiedag hele team, alle kinderen vrij  

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

Start week van de mediawijsheid 

Extra oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8 Voortgezet onderwijs 

Voorlichtingsbijeenkomst groep 8 Voortgezet onderwijs, aanvang 13.45 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

 
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 werken op dit moment ook over het thema van de Kinderboekenweek; Reis mee! De 

Dolfijnen werken op dit moment rondom het programma ‘dans, zing en drama’. 

U kunt de VSO/BSO en peuteropvang bereiken via: montessoribso@puckenco.nl   

 

Bij de Vlinders is Kadiri is 4 jaar geworden. Van harte welkom bij ons op school! We wensen je een 

fijne en leerzame tijd toe. 

 

Afscheid Marijke, 

Maandag 7 oktober nemen ouders en kinderen van de Ara’s afscheid van Marijke in het Airborne 

museum in Oosterbeek. We wensen Marijke veel succes in haar verdere loopbaan. 

 

Herinnering informatieavond financiering DaVinci  

Op 11 september is er een brief uitgegaan over de uiteenzetting van de huidige en nieuwe 

financiering van het DaVinci onderwijs. In deze brief werden ouders uitgenodigd voor een 

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

Welkom 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

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


informatieavond op donderdag 10 oktober. De avond start om 19:30 op locatie DaVinci Zevenaar, 

Bizetstraat 1. Opgave voor deze avond wordt gewaardeerd. Dit kan door een mailtje te sturen naar 

femke.peters@liemersnovum.nl 

 

We kijken terug op een goede en heel gezellige informatieavond. Na de informatie in de groepen 

kwamen ouders en collega’s samen in de hal om onder het genot van een 

hapje en drankje het 12 ½ jarig bestaan van de school en het 10 jarig 

bestaan van de DaVinci-afdeling met elkaar te vieren.  

 

En de winnaar is………………. 

Op de informatie avond van woensdag 25 september had de 

Activiteitencommissie/Oudervereniging een leuke uitdaging 

georganiseerd: raad het gewicht van een glazen pot gevuld met 

pepernoten. Het juiste antwoord is 2379 gram en degene die daar met 

2300 gram het dichtst bij in de buurt zat is Kyra Eggenhuizen! Van harte 

gefeliciteerd en de pot mèt inhoud is voor jou! 

 

De ontruimingsoefening van vorige week vrijdag is vlot verlopen. Binnen de gestelde tijd waren alle 

kinderen buiten. De Risico Inventarisatie en Evaluatie leverde een paar kleine verbeterpuntjes op, 

die we zo snel mogelijk oppakken. In mei 2020 zal opnieuw een ontruimingsoefening plaatsvinden 

waarbij ook de Rupsjes en Vlinders aanwezig ijn. 

’s Middags hebben de BHV-ers Marius, Yvonne en Tjitske de herhalingstraining gevolgd. 

De MR heeft afgelopen donderdag vergadert. Mocht u vragen hebben of zaken in willen brengen, 

dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

 

Deze week is de Kinderboekenweek gestart met als thema 

‘Reis mee’. We zijn gestart met een toneelstukje van een 

aantal collega’s over op reis gaan. 

Donderdag 10 oktober is de traditionele boekenruilbeurs en 

mogen kinderen boeken die zij thuis niet meer lezen, 

meenemen naar school om een ander boek mee terug te 

krijgen. 

 

Ook dit schooljaar zijn we als school ingeloot om mee te doen aan 

het Schoolfruitproject. 

Ontruimingsoefening 
 

Nieuws uit de MR 

Schoolfruit 

Kinderboekenweek 

Algemene informatieavond voor alle ouders 
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Vanaf week 46, de week van 11 november, krijgen we wekelijks 

gratis groente en fruit om 3x per week uit te delen aan de 

kinderen. De kinderen hoeven die dagen geen groente of fruit mee 

te nemen vanuit thuis. Deze fruitlevering wordt scholen 

aangeboden vanuit een Europees project om gezond gedrag te 

stimuleren. Daar wij een ‘Gezonde school’ zijn, doen we hier 

graag aan mee.       

 

We vinden het fijn u te kunnen vertellen dat 3 ouders zich aangemeld hebben als lid van het 

formele deel van de Oudervereniging. Dat betekent dat de OV van start kan en dat de Activiteiten 

Commissie overgaat in een Oudervereniging. Als voorzitter heeft zich Richard Janssen gemeld, vader 

van Thijmen en Daniël, als penningmeester Thomas Vermeulen, vader van Jannes en als secretaris 

Janet Hobeijn, moeder van Seb en Evi. Zodra de OV een rekening opgericht heeft, moet de school-

ouderbijdrage overgemaakt worden naar dat nummer. De OV zal u hier t.z.t. over informeren.  

 

De school knapt zo langzamerhand uit haar jasje. Als u overdag binnenwandelt, dan ziet u dat alle 

‘hoeken en gaten’ bezet zijn en overal gespeeld en gewerkt wordt. Omdat we geen teamkamer 

meer hebben en de school maar 1 kamertje heeft waar overleg gevoerd kan worden, wordt 

binnenkort het grote magazijn verbouwd tot teamkamer/ overlegruimte.  

 

Vrijdag 11 oktober krijgt het team de 2e training van ‘Opleiden in school’. Onze school is 

opleidingsschool geworden voor PABO Iselinge in Doetinchem. Alle collega’s worden opgeleid om de 

stagiaires goed te kunnen ondersteunen. De 1e bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 4 september 

en de laatste bijeenkomst wordt in maart gehouden. ’s Middags gaan de Montessori- en DaVinci-

afdeling uit elkaar en zal het Montessori-team de 1e ronde Ateliermiddagen voorbereiden. Het 

DaVinci-team gaat samen met Novilo aan de slag om onderwijsinhoud en beleid af te stemmen. 

 

Om zo intensief mogelijk gebruik te kunnen maken van onze onderwijstijd willen we u vragen om 

uw kind(eren) op tijd te brengen. Mocht u iets met een andere ouder willen bespreken, wilt u dit 

dan in de kleine halletjes of buiten doen? Ook willen we u vragen om aan het einde van de 

schooldag de kinderen buiten op te wachten en niet in school. Hiermee kunnen kinderen zo lang 

mogelijk profiteren van de rust in de hal om te kunnen werken en te leren. Hartelijk dank! 

 

  

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Start Oudervereniging 

Kleine verbouwing 

Studiedag 11 oktober 

Rust om te werken en leren 


