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Agenda:      

Vr 3 dec 

Di 7 dec 

Vr 10 dec 

Wo 22 dec 

Vr 24 dec 

Ma 10 jan 

Ma 17 jan 

Wo 19 jan 

Vr 21 jan 

 

Sinterklaasviering 

MR vergadering 

Vrije vrijdag kleuters 

Kerstviering  

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

Start nieuwe kalenderjaar 2022, nieuwjaarsviering in eigen klas 

Start afname citotoetsen vanaf groep 3 

Algemene ledenvergadering Ouder Vereniging 

Vrije vrijdag kleuters 
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) 

Van harte welkom bij de Vlinders voor Aylin, zij is vorige week gestart. We wensen jou en je ouders een heel fijne 

tijd toe bij ons op school. 

 

De Rupsjes 

Willy neemt afscheid van de Rupsjes volgende maandag 6 december, we wensen hem veel leerplezier bij de 

Vlinders! 

De Rupsjes hebben hun Pietendiploma behaald, het was een moeilijk parcours, maar ze lieten wel zien hoe goed 

ze konden klimmen en klauteren en in evenwicht blijven! 

        
De Dolfijnen: 

De Dolfijnen hebben ook hard gewerkt aan het Sinterklaas project; veel knutselwerkjes gemaakt, er werd 

getekend, geschilderd, geplakt en natuurlijk ook veel gezongen! 

De Pieten hadden verschillende cadeautjes in ons lokaal gestopt, ze werden met vreugde ontvangen. 

  

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

Welkom  

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

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


   

 

   

 

 

Via Social Schools houden we u op de hoogte van de maatregelen en de aanpassingen die gedaan worden. Soms 

verschilt het per dag en moeten we u ook bijna dagelijks informeren. De beslisboom is in twee weken tijd al drie 

keer aangepast, dus we begrijpen dat u ook niet altijd meer weet waar u aan toe bent. Bij twijfel adviseren wij 

het zekere voor het onzekere te nemen. 

 

Het was geweldig dat we vrijdag, ondanks alles, toch een gezellig Sinterklaasfeest konden vieren. Kinderen die 

niet aanwezig konden zijn, keken veelal mee via Teams. Super dat dit nu mogelijk is! 

Hoe de kerstviering eruit gaat zien is nu nog onbekend, het zal in ieder geval niet in de avond kunnen 

plaatsvinden. De OV en het team zijn volop in overleg en we gaan er hoe dan ook een gezellig kerstfeest van 

maken. 

 

De nieuwjaarsontmoeting van maandag 10 januari zal opnieuw zonder ouders moeten plaatsvinden. In de 

klassen zullen we het begin van 2022 vieren.  

 

Alle externen zijn afgezegd en het team loopt met mondkapjes op door de school. Alle groepen blijven zoveel 

mogelijk in hun eigen lokaal, dus er is weinig beweging op de gangen. Via Social Schools kunt u zien dat we toch 

heel veel leuke, leerzame en gezellige dingen blijven doen in de eigen klas. 

We waarderen het enorm dat we zien dat kinderen en ouders zich aan de maatregelen houden en voorzichtig 

zijn. Een rare tijd voor uw kind, voor u en voor ons. Laten we er samen maar het beste van blijven maken! 

 

Helaas hebben we alle lessen van externen af moeten zeggen en zullen er de komende weken bijvoorbeeld geen 

yoga- en theaterlessen zijn. De Chinese les en het schaken gaan gelukkig wel door, Eva en Niels verzorgen de 

lessen voorlopig online. Fijn dat we hebben geleerd hoe dit werkt. We zien ook dat kinderen die thuis zitten 

vanwege quarantaine of ziekte via Teams betrokken worden bij bijvoorbeeld projecten. Mooi dat dat nu kan. 

 

Ondertussen krijgt de First Lego League steeds meer vorm. Over twee weken neemt een journalist een online 

interview af bij een paar kinderen om hierover een stukje in de Liemers Courant te kunnen plaatsen. 

 

Vorige week heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen het hoofd financiën van stichting Liemers Novum 

en de oudergeleding MR van de DaVinci-afdeling over de uitgaven van kalenderjaar 2020. De ouders die hierbij 

aanwezig waren zullen hiervan een terugkoppeling verzorgen aan alle DaVinci-ouders. 

  

Dinsdag 7 december komt de MR opnieuw bijeen. 

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 

willen opnemen dan kunt u de MR bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Tot nu toe is het op één dag na gelukt om alle groepen bemand te houden. Ook in onze regio wordt het 

lerarentekort steeds nijpender.  

Nieuws uit de MR 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Coronamaatregelen 

Personeel 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

De vacatureruimte van twee dagen, die we in de bovenbouw van de Zebra’s hebben, is tot aan kerst intern 

ingevuld door leraren te verschuiven van werkdagen en/of groep.  

In de andere bovenbouw Montessorigroep de Olifanten ontstaat met ingang van 1 februari ook een vacature. 

Kim heeft een baan geaccepteerd op een school voor speciaal onderwijs. Wij vinden dit ontzettend jammer. 

Vanuit haar pedagogische kwaliteiten lag haar hart al langer bij het speciaal onderwijs en wij gunnen haar 

natuurlijk deze kans. 

In de week van 13 december voeren we sollicitatiegesprekken met een aantal kandidaten en we hopen ouders 

nog voor de kerst te laten weten hoe het er in het nieuwe kalenderjaar gaat uitzien. 

 

Onze kleutergroep de Vlinders groeit, en veel sneller dan gedacht en gepland. We wisten dat de groep ging 

groeien en zouden vanaf januari extra menskracht gaan inzetten. We weten nu dat het aantal kinderen 

halverwege maart 2022 al boven de 40 uit gaat komen en tegen het einde van het schooljaar zijn er tot nu toe al 

47 kinderen ingeschreven. We zijn heel blij met deze toestroom en vinden het fijn dat zoveel ouders bewust 

voor onze school kiezen. Tegelijkertijd stelt het ons voor een aantal uitdagingen.  

 

Omdat we een groep van boven de 40 kleuters niet meer verantwoord vinden, voor zowel de kinderen als de 

leerkracht, hebben we de keus gemaakt om de groep vanaf januari te gaan splitsen. Donderdagavond hebben de 

ouders van de (toekomstige) Vlinders in een online bijeenkomst een toelichting gekregen op deze keus. De 

school heeft geen extra formatie (leerkrachttijd) om een extra leerkracht aan te kunnen stellen, maar vanuit de 

NPO-middelen, middelen die scholen vanuit het rijk krijgen vanwege de ontstane achterstanden tijdens corona, 

is er wel leerkrachttijd beschikbaar. Met daarnaast de inzet van een dag RT-tijd en de onderwijsassistent, Ellen, 

kunnen we de extra groep fulltime bemannen. Het is heel prettig dat we daarmee de mogelijkheid hebben om 

naast de Vlinders een nieuwe groep te maken; de Bijtjes. De Bijtjes zullen vanaf januari 2022 in het speellokaal 

gehuisvest worden. Dit vraagt wat aanpassingen binnen de school, maar betekent dat de kleutergroepen dan 

klein zijn, zodat er voldoende aandacht en ondersteuning gegeven kan worden. 

Voor de kerstvakantie krijgen de Vlinders en Bijtjes nog een ‘uitfladdermoment’, een prachtige term die één van 

de ouders donderdagavond gebruikte, om kennis te maken in de nieuwe setting. 

 

Denkt u eraan dat uw kind op dinsdag, woensdag en donderdag, fruit van school krijgt? 

Sommige kinderen hebben dan ook nog eigen fruit mee, maar dat is dus niet nodig. We laten u 

weten wanneer het schoolfruitproject stopt.  

 

Voor de opslag van materialen die we niet regelmatig nodig hebben, huurt de school een externe opslag. Helaas 

moeten we die ruimte binnenkort verlaten en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe opslagruimte van 

ongeveer 50 m3. Mocht u iets weten in de buurt van de school of zelf ruimte beschikbaar hebben, dan horen we 

dat graag.  

 

 

 

                                                                                                         

          Team Montessori Kindcentrum 

 

Splitsing kleutergroep  

 

Schoolfruit 

Oproep voor opslagruimte 


