
   

 

   

 

 
jaargang 15, nummer 04, 5 oktober t/m 16 oktober 2020                  
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Agenda      

Ma 5 okt 

Wo 14 okt 

Do 15 okt 

Vr 16 okt 

Ma 19 t/m vr 23 ok 

Vr 30 okt 

Ma 2 nov en do 5 

nov 

Vr 6 nov 

Ma 9 t/m vr 13 nov 

Wo 11 nov 

v.a. di 10 nov 

 

Dag van de leerkracht 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Afsluiting Wattsonsproject 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Herfstvakantie 

Studiedag DaVinci, alle Panters en Ara’s vrij 

Extra oudergesprekken en voorlichtings- en adviesgesprekken voor de 

schoolverlaters 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Week van de Mediawijsheid 

Ondersteuningsteamoverleg MKC 

Start schoolfruit; 3x per week gratis schoolfruit  
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)       

Vorige week is Roos 4 jaar geworden. Zij mag nu ook elke dag naar school bij de Vlinders. We 

wensen je veel plezier! 

Welkom Tibe! Tibe is dinsdag begonnen bij de Rupsjes. We wensen hem een leuke en leerzame tijd 

bij ons toe. De 3+ kinderen hebben bij de Vlinders geleerd over het thema Ridders en prinsessen. 

Het thema sprak enorm aan, de kinderen waren enthousiast. Volgende week start het thema 

Verkeer. We hebben mooie, nieuwe materialen voor verschillende 

activiteiten over dit thema. Ouders krijgen een boekje om samen met de 

peuters door te nemen. Op de laatste bladzijde wordt om een handtekening 

gevraagd. Als ouders en kind beloven om samen het goede voorbeeld te 

geven, ontvangen zij als beloning de Gouden Jipsticker!  

Enkele ouders moeten nog een account aanvragen voor Konnect. Het is 

belangrijk dat alle ouders die de opvang bezoeken een account aanmaken om op de hoogte te zijn 

van de activiteiten en mededelingen. Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn, dan kunt u contact 

opnemen met de klantenservice van Puck&Co. 

Voor overige vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl. 

                                      

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

First lego League 

Afgelopen week is besloten om alle uitjes, buiten de school, tot aan de kerstvakantie te annuleren. 

Direct komt daarbij de vraag; en hoe gaat dat dan met de First Lego League?! Momenteel is ook de 

organisatie van de First Lego League aan het nadenken over een “Corona-Proof” wedstrijd. Denk 

daarbij aan het verzetten van de wedstrijddatum, het online deelnemen aan de wedstrijd op jouw 

eigen schoollocatie….. Zodra er meer informatie hierover bekend is laten we dit weten. Voor nu 

gaan de voorbereiding aan deze wedstrijd gewoon door! 

 Studiedag 28 september 

In deze nieuwsbrief kijken we graag even terug naar de studiedag van 28 september. Binnen DaVinci 

hebben wij vorig jaar nagedacht over een vernieuwde rekenvisie. De afgelopen maanden heeft het 

team hard gewerkt om de visie te vertalen naar de klassenpraktijk. Op de studiedag van 28 

september hebben wij de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet. 

Wat is vanaf dit jaar nieuw op het gebied van rekenen? 

Ons rekenonderwijs is sinds dit jaar verdeeld in rekendomeinen (optellen & aftrekken, breuken, 

meten & meetkunde…) Gedurende enkele weken krijgen kinderen, top-down, les in een domein. 

Aan de start van het jaar zijn we gestart met een diagnostische toets om het rekenstartniveau te 

bepalen. Op basis van dat niveau krijgen de kinderen passende instructie en verwerking 

aangeboden. Kinderen mogen te allen tijden een instructie volgen op een hoger niveau. 

Als een kind denkt dat hij alle leerdoelen van dat domein en leerjaar heeft behaald, laat hij dit zien 

middels een ‘domein’ eindtoets. Daarna kan het kind kiezen om de verwerking van een volgend jaar 

te starten of de verdieping in te gaan middels Meesterwerk. 

 

Natuurlijk waren de kinderen enorm teleurgesteld omdat het schoolreisje niet doorging. De 

kinderen van de DaVinci-afdeling hadden dubbel pech, omdat zij aankomende week op kamp 

zouden gaan. Heel jammer allemaal, maar we gaan er voorlopig nog vanuit dat we later in het jaar 

deze activiteiten alsnog kunnen doen.  

 

Zoals het er nu naar uitziet zullen ouders nog langer buiten het schoolgebouw moeten blijven. We 

merken dat ouders gelukkig hun weg naar school wel vinden, online, via de mail of telefonisch en 

we hopen ook dat u dit blijft doen. Opnieuw dank voor uw medewerking en flexibiliteit. 

Mocht er in uw gezin sprake zijn van een coronabesmetting, dan horen we dat graag zo spoedig 

mogelijk, zodat wij de ouders van de betreffende klas kunnen informeren. 

 

De afsluiting van het Wattsonsproject op donderdag 15 oktober zullen we ook zonder ouders vieren.  

Na de herfstvakantie staan de extra oudergesprekken en voorlopige adviesgesprekken voor de 

schoolverlaters in de planning. Deze gesprekken zullen online gehouden worden. Ook de 

voorlichtingsbijeenkomst over het voorgezet onderwijs voor de ouders van schoolverlaters, die op 

vrijdag middag 6 november gepland staat, zal online plaatsvinden. 

De schoolvieringen die in november gepland zijn, zullen we ook zonder ouders moeten vieren. Via 

Klasbord zal elke groep een filmpje presenteren, zodat u thuis toch mee kunt kijken naar de 

presentatie van de groep van uw kind. In het kader van de privacywetgeving mogen we geen 

filmpjes van andere groepen en kinderen delen. 

 

We hadden gehoopt de mondkapjes buiten school te kunnen houden, maar omdat de maatregelen 

weer verder aangescherpt zijn vragen we vanaf maandag ouders die toch op school moeten zijn, 

Bijzondere tijden 

 

Nieuws vanuit de DaVinci-afdeling            



   

 

   

 

bijvoorbeeld voor een oudergesprek, in de gangen en hal een mondkapje te dragen en bij de 

hygiënezuilen de handen te ontsmetten. Tijdens een gesprek, mag het mondkapje af. 

Ook bij rondleidingen wordt ouders gevraagd een mondkapje te dragen en gaan we niet meer de 

klassen in. Hopelijk kunnen we hiermee ons steentje bijdragen in deze bijzondere tijd. 

Afgelopen maandag was het de Dag van de leerkracht. Alle collega's zijn verwend met lekkers en 

een mooie thermoskan, voorzien van logo, vanuit het bestuur. Alle waardering voor dit mooie en 

ook intensieve vak; zij maken het verschil! 

Donderdag 15 oktober is de laatste werkdag van Lotte, leerkracht van de Giraffen. Daarna gaat zij 

met zwangerschapsverlof. We wensen haar een ontspannen tijd toe ter voorbereiding op de 

geboorte van haar kindje. Femke neemt de groep over tijdens het verlof. Zij staat nu op maandag, 

dinsdag en vrijdag al voor deze klas. 
 

Ook dit jaar zijn we ingeloot voor de Schoolfruitactie, dat is geweldig nieuws.  

Vanaf dinsdag 10 november krijgen we gratis fruit of groente aangeleverd dat we op dinsdag, 

woensdag en donderdag aan de kinderen uitdelen. Uw kind hoeft die dagen geen eigen fruit mee te 

nemen. Het project loopt tot 16 april 2021.  

Het schoolfruitproject is een initiatief vanuit de Europese Unie om gezond gedrag te stimuleren. 

Meer informatie kunt u vinden via euschoolfruit.nl  

 

De eerstvolgende MR vergadering zal maandagavond 16 november plaatsvinden. Mocht u vragen 

hebben voor de MR dan kunt u hen bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl  

Inmiddels zijn de zonnepanelen geplaatst en aangesloten. Op een scherm in de hal kunnen we zien 

hoeveel stroom de panelen opwekken. Al veel kinderen hebben de code gevonden die zij door 

middel van het uitvoeren van proefjes en onderzoeken uit het Wattsonslab konden achterhalen. 

Donderdag 15 oktober sluiten we het project af met het in een tijdscapsule begraven van duurzame 

wensen die elk kind bedacht heeft. De Wattsons, 2 wetenschappers uit het Wattsonslab, komen dan 

opnieuw naar school om de door de kinderen ontcijferde code te ontvangen en de duurzame wensen 

te verzamelen, die begraven worden in de tijdscapsule. 

 

En toen............In alle klassen zijn allerlei activiteiten uitgevoerd rondom de verschillende 
deelthema's van de Kinderboekenweek:         
 
     Vlinders: Ridders en kastelen (monniken en ridders)  

     Kikkers: de Grieken  

     Giraffen: jagers en boeren   

     Panters: pruiken en revoluties   

     Ara's; toekomst (wattsons lab)   

     Olifanten: televisie en computer   

     Zebra’s: tijd van de wereldoorlogen 

Nieuws uit de MR 

Schoofruit 

Kinderboekenweek 

Personeel 

Afsluiting Wattsonslab 



   

 

   

 

 

Hoogtepunt was het bezoek van schrijfster Joyce van der Meijden, 

de auteur van 'Simon de schaker'. Niels, onze schaakmeester, heeft 

haar begeleid door de school. Joyce vertelde over het schrijven van 

boeken, liet een filmpje zien en deed een leuke quiz. In elke klas 

kon een kind een boek winnen. De bovenbouwers stonden zelfs in de 

rij voor een handtekening. Volgende week maakt Chantal filmpjes 

van de presentaties in de klassen en de compilatie hiervan wordt in 

de klassen getoond.  

 

Van buurtbewoners aan de Van der Hoevenstraat, aan de kant van het grote plein en bij het 

bruggetje, krijgen we klachten over parkeerproblemen. Wilt u uw auto in de parkeervakken 

plaatsen of langs de weg, maar niet achter de woonhuizen? Hartelijk dank. 

Ook doen we hierbij een oproep aan kinderen om niet te fietsen in het paadje waar de 

fietsenrekken staan. Hier lopen regelmatig kinderen en ouders die bijna omver gereden worden. We 

zullen dit ook in de klassen bespreken. Fijn dat het parkeren op de grote parkeerplaats bij het 

appartementengebouw zo goed gaat! Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk. 

Beste schakers,  

Omdat de schaakles woensdag a.s. niet doorgaat vanwege de studiedag stel ik voor dat we om 10.00 

met z'n allen meedoen aan een Chessity-toernooitje. Leuk, omdat we elkaar dan daar tegenkomen. 

Zorg dat je om 10.00 ingelogd bent; het toernooi begint een paar minuten over 10. 

Zie ik jullie woensdag online? Schaakmeester Niels 

-Gezinspraatje, bijlage bij boekje ‘Sjors Sportief’  

-Programmaboekje Sprookjesparade in Horsterpark in de herfstvakantie. Een toneelbewerking van 
het boek 'De Griezels' van Roald Dahl. Kaartjes voor de voorstellingen kunt u kopen via: (Even 

aanklikken: ‘sorteren op nieuwste’) https://deogtent.nl/webshop/?orderby=date  Kaarten 

kosten €3,- per voorstelling. 

  
 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  Team Montessori Kindcentrum 

Verkeersveiligheid rondom school 

Bijlagen 

Schaken in de herfstvakantie, oproep van meester Niels 

https://deogtent.nl/webshop/?orderby=date

