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Agenda:      

Do 1 dec 

Vr 2 dec 

Wo 21 dec 

Vr 23 dec 

Ma 26 dec t/m6 jan 

 

16 jan t/m 3 feb 

Ma 23 jan 

Do 26 jan 

 

 

Schoenzetten 

Sinterklaasbingo 

Kerstviering: aanvang  

Vrije vrijdag 

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsontmoeting op het plein 

Start afname citotoetsen 

Online ouderavond Tessa Kieboom 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

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) 

Wat leuk dat Yoshua en Rosalie bij de Vlinders zijn gestart. Ook Merel is bijna 4 jaar en mag dan bij de Vlinders 
beginnen. Dex is een nieuwe leerling van de Zebra’s, Senne van de Panters en Tim heten we 
officieel welkom bij de Ara’s. We wensen alle ouders en kinderen een heel fijne tijd toe bij ons 
op school! 
 
Selin van de Olifanten heeft een zusje gekregen en haar naam is: Meyra. Van harte gefeliciteerd 
en heel veel geluk gewenst!  

 
We hebben afscheid genomen van Beau, Hidde en Marijn. We wensen hen veel plezier op de nieuwe school.            
 

Rupsjes: 

We heten Yulin welkom bij de Rupsjes. Nina is 3 jaar geworden en Merel wordt volgende week 4 jaar en gaat dan 
naar de Vlinders. 
We hebben een gezellige yogales gehad over het thema Beestenboel. 
Afgelopen maandag was verpleegkundige Tamara van het consultatiebureau op locatie om vragen van ouders te 
beantwoorden. Over 6 weken is ze weer op locatie. 

Welkom en afscheid 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

         
Dolfijnen:  
Ook op de BSO staat het schoolthema ‘Beestenboel’ centraal. We spelen lekker in het zand dat op het 

schoolplein ligt vanwege de vergroening van het plein. 

 

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

 

De afgelopen weken is er in alle hoeken en gaten van de school gesloopt, 

getimmerd, gelegd, gezaagd, gesjouwd en gebouwd. Vier klassen hebben een nieuw 

keukentje gekregen; de Zebra’s, de Olifanten, de Ara’s en de Panters. In de hal is een 

deel van de vloerbedekking vervangen voor linoleum en het speellokaal heeft een 

mooie, frisse en nieuwe vloer gekregen. Een verzakte wand in het BSO-lokaal wordt 

volgende week vervangen.  

Buiten staat de boel ook volledig op de kop. Het plein ligt grotendeels open en er is 

ontzettend hard gewerkt door de kinderen en ouders en natuurlijk tuindersbedrijf 

Geerdink, die het vergroenen van het schoolplein met ons oppakt. De kinderen 

vinden het geweldig om in het zand te rollebollen en zandkastelen te bouwen. Wel 

betekent dit dat zij minder schoon dan voorheen de school inkomen en thuiskomen. 

Dit hoort bij een groen schoolplein en zullen we allemaal even aan moeten wennen. We zien in ieder geval al dat 

het heel veel leuke spelmogelijkheden en speelplezier oplevert en daar was het allemaal om te doen. 

                         

Algemene informatie 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

De tuinder zal nog een aantal weken bezig zijn en in het voorjaar wordt een deel van 

de beplanting gedaan. Kinderen staan vol verwondering te kijken naar wat er allemaal 

gebeurt op het plein. Te zijner tijd zullen we het groene speelplein officieel openen. 

 

Maandag komt Sinterklaas met een aantal Pieten het MKC bezoeken. Vol verwachting 

klopt ons hart…. De OV heeft de hal weer gezellig ingericht en de Sint geholpen met 

alle voorbereidingen voor het feest. Bedankt ouders! 

We ontvangen Sinterklaas maandag op het grote plein, dus de kinderen hoeven niet 

eerst naar binnen. 

 

Na Sinterklaas gaan we de school in kerstsferen brengen en de kerstbomen optuigen.  

Maandagavond 23 januari online ouderavond met Tessa Kieboom 

Het is gelukt om Tessa Kieboom, hoogbegaafden specialist, te boeken voor een online ouderavond. Zij gaat dit 

doen voor alle ouders binnen ons samenwerkingsverband. Alle ouders binnen de Liemers, die een begaafd of 

hoogbegaafd kind hebben, kunnen hierbij aansluiten. De uitnodiging volgt. 

 

Ouderavond over faalangst 

Een thema dat regelmatig terugkomt in oudergesprekken is faalangst. De beide DaVinci-teams van Westervoort 

en Zevenaar hebben Novilo, opleidingscentrum voor talentontwikkeling en hoogbegaafdheid, gevraagd hierover 

een ouderavond te organiseren. Woensdag 19 april komt Willemijn van Olst een avond presenteren voor de 

ouders van beide afdelingen. Ook hiervoor volgt t.z.t. een uitnodiging met tijdstip en locatie. 

 

Piano 

De schoolpiano is inmiddels verhuisd naar het lokaal van de Ara’s. Simeon, de vader van Jade en Andreas, gaat 

de piano voor ons stemmen, zodat er weer een mooi geluid uitkomt. Alvast bedankt, Simeon.  

 

Voorleeswedstrijd 

De Ara’s en Zebra’s hebben zich op de nationale Voorleeswedstrijd gestort. Volgende week gaan de 

klassenwinnaars de finale strijden en de winnaar mag meedoen met de regionale finale. Spannend! 

 

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.                              

 

Na elke vakantie organiseren de klassenouders een hoofdluis-kamronde in alle groepen. Als er in bepaalde 

groepen hoofdluis gevonden wordt, dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Kinderen die hoofdluis 

blijken te hebben moeten diezelfde dag naar huis om behandeld te worden.  

Om te voorkomen dat er een uitbraak ontstaat wordt de groep waar hoofdluis gesignaleerd was na twee weken 

opnieuw gekamd. Als er in meerder groepen hoofdluis wordt geconstateerd, dan worden alle groepen twee 

weken na de vakantie opnieuw gekamd en eventueel later nogmaals. 

 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 

 

Hoofdluiskammen 

Nieuws van de MR 

Wisseling van invallers 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

De afgelopen weken hebben wij te maken gehad met uitval van leerkrachten door ziekte of persoonlijke 

omstandigheden. Gelukkig hebben we in veel gevallen een invaller kunnen vinden en ook hebben we het een 

aantal keer intern op kunnen lossen. 

Ouders vragen ons soms hoe het komt dat er soms dagen achter elkaar verschillende invallers geplaats worden. 

De invallers komen uit een vervangingspool. In die pool zitten twee typen invallers: vaste poolers en tijdelijke 

poolers. De vaste poolers hebben een contract bij PON, de invalpool waar wij invallers vandaan halen. De 

tijdelijke poolers hebben een tijdelijk contract en mogen maar maximaal 3x ingezet worden op dezelfde school. 

Als zij vaker ingezet worden, hebben zij recht op een contract bij de school (ketenbepaling). De school heeft 

hiervoor geen formatie (leerkrachturen), dus zou in de problemen komen. Daarom is het een enorm gepuzzel 

om de dagen van een week in te vullen met vaste en tijdelijke poolers, die natuurlijk ook op heel veel andere 

scholen werkzaam zijn en waarbij overal dezelfde regeling geldt. Vaste poolers kunnen langduriger ingezet 

worden, maar moeten dan geen verplichtingen hebben aan andere scholen. 

Wij begrijpen dat het wisselen van invallers lastig is voor kinderen, want het komt vanzelfsprekend niet ten 

goede aan de continuïteit van het onderwijs en de rust en structuur in de klas. Het alternatief is een klas opdelen 

of naar huis sturen, dus in veel gevallen is het toch de minst slechte optie. 

We hopen op uw begrip. 

 
 Team Montessori Kindcentrum 

Gezellig Sinterklaasweekend gewenst! 


