
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 05, 10 januari 2022 t/m 4 februari 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Ma 10 jan 

v.a. ma 17 jan 

Wo 19 jan 

Vr 21 jan 

Wo 2 feb 

Vr 4 feb 

Wo 9 feb 

Van 14 t/m 18 feb 

 

Vr 18 feb 

Di 22 feb 

Wo 23 feb 

Do 24 feb 

Vr 25 feb 

Ma 28 feb t/m vr 4 

mrt 

 

Nieuwjaarsontmoeting in de eigen klas 

Start afname citotoetsen 

Online klassenouderoverleg van 9.00 tot 10.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagen mee voor groep 1 t/m 8 

Verslagbesprekingen alle kinderen en bespreking onderwijskundige rapporten 

voortgezet onderwijs groep 8  

Vrije vrijdag kleuters 

MR vergadering 

Studiemiddag en -avond team; Kanjertraining 

Carnavalsviering; alle kinderen mogen verkleed naar school 

Studiedag team; alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Montessori: Rupsjes (peuters), Vlinders (0/1/2), Bijtjes (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) 

Wat heerlijk om alle kinderen maandag 10 januari weer op school te kunnen zien. Superfijn dat de 

basisschoolkinderen weer naar school mochten en we weer gewoon fysiek les konden geven. 

 

We starten dit kalenderjaar met een nieuwe groep; de Bijtjes. Van harte welkom Bijtjes! De 

groepsnaam is niet helemaal nieuw, in 2018 konden we wegens groei ook halverwege het 

schooljaar een extra groep maken die de Bijtjes heetten. We wensen de Bijtjes en Julie een heel 

fijne tijd toe. 

 

Van harte welkom ook voor: 

Rian, Anna, Stefan en Ayano bij de Bijtjes, Willy, Shelby, Hannah, Norah, Roan en Timur Alp bij de Vlinders en 

Wesley bij de Olifanten. We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school.  

 

We hebben afscheid genomen van Samuël van de Vlinders en Rijnout van de Ara’s. We wensen jullie veel plezier 

op de nieuwe school. 

 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Rupsjes: We heten Merel en Laura 

welkom bij de Rupsjes en wensen 

allebei veel speelplezier! 

We zijn begonnen met het thema 

techniek (bouwen). We lezen, zingen, 

leren nieuwe woorden, knutselen en 

kijken filmpjes over het thema. 

Sommige peuters kunnen al veel 

voorwerpen van onze 

gereedschapskist benoemen. Knap 

hoor! 

                         

Dolfijnen: 

Op de BSO zijn we bezig met het 

thema: Doe een proef met Professor 

Zoef! We maken eetbare klei, leren 

over vulkanen, bouwen iedere dag 

verder aan ons eigen “lab”, doen 

proefjes  en onderzoekjes.   

  

Voor meer 

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

Ook al mochten de basisschoolkinderen maandag weer starten, de ontwikkelingen zijn op dit moment dusdanig 

dat de maatregelen nog niet versoepeld konden worden. Dat betekent dat we in gescheiden groepen naar 

binnen en buiten blijven gaan, de hoest- en handhygiëneregels blijven hanteren, zoveel mogelijk ventileren en 

het team en de kinderen vanaf groep 6 mondkapjes dragen in de school.  

Er is ook een maatregel aangescherpt. Voorheen was het zo dat leerkrachten die als immuun gezien werden, 

niet in quarantaine hoefden wanneer er drie of meer besmette personen in een groep waren. Vanaf januari 

wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immuun en niet-immuun zijn en zal ook de leerkracht die 

gevaccineerd of genezen is in quarantaine moeten als de hele groep naar huis gestuurd wordt bij drie of meer 

besmettingen. 

 

De direct aan het onderwijsgerelateerde vakken zoals schaken, Chinees en de plusklas, gaan weer fysiek 

opstarten. Ook individuele ondersteuningslessen als dyslexiebegeleiding of fysiotherapie vinden weer op school 

plaats.  

We vinden het spannend, maar ook verantwoord vanuit de noodzaak voor het belang van de ontwikkeling van 

kinderen. In de lessen waarbij kinderen uit andere groepen samenkomen zullen de kinderen met klasgenootjes 

gegroepeerd worden. Met elkaar zoeken we naar een manier om mét de aanpassingen zo goed mogelijk op de 

normale manier te kunnen spelen, werken en leren. 

  

Inmiddels is bekend dat  Femke Peters, de coördinator van DaVinci-afdeling,  tot aan de zomervakantie de 

vervanging voor haar directeur blijft waarnemen. Tot die tijd kunt u voor al uw vragen bij Tjitske terecht. 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Coronamaatregelen 

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


   

 

   

 

Excursies zitten er nog even niet in helaas, maar de vaklessen zoals yoga en dans gaan weer opstarten. We 

hopen daarmee het onderwijs toch weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm te geven. 

 

Ook dit schooljaar zouden Desirée Houkema en Albert Kaput twee ouderavonden verzorgen over 

hoogbegaafdheid. De eerste avond stond gepland op woensdag 19 januari. Desirée en Albert hebben 

aangegeven de avonden bij voorkeur fysiek te doen, dus we hebben een nieuwe datum gepland. Om de nieuwe 

avond niet te dicht op de tweede avond te plannen hebben we ook de tweede geplande avond verschoven. De 

nieuwe data zijn geworden: woensdagavond 20 april en woensdagavond 22 juni. Op deze avonden zullen ook de 

ouders van de DaVinci-locatie in  Zevenaar aansluiten. Alle ouders van het MKC die interesse hebben in het 

thema hoogbegaafdheid zijn welkom. De locatie waarop de bijeenkomsten plaatsvinden zal t.z.t. bekendgemaakt 

worden. 

 

De First Lego League is uitgesteld vanwege de coronaomstandigheden. We weten op dit moment nog niet 

wanneer de wedstrijd gehouden zal worden. 

 

De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 22 februari.  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.                              

 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat de vacatureruimte die we voor de kerstvakantie hadden weer ingevuld is. 

Per 1 februari hebben we een nieuwe collega die op donderdag en vrijdag voor de Zebra’s staat; Tessa van Dijk. 

Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen. Tessa zal ook op de woensdagen werken en dan NPO-

werkzaamheden uitvoeren in de bovenbouwgroepen. 

Op de fulltime vacature bij de Olifanten, vanwege het vertrek van Kim, reageerden geen sollicitanten. Daarom 

hebben we Laura gevraagd of zij fulltime bij de Olifanten wil gaan werken. Laura heeft veel zin in deze nieuwe 

uitdaging. 

Zij zal per 1 februari stoppen bij de Giraffen en Zebra’s. Haar werkdagen bij de Giraffen zullen overgenomen 

worden door Ankie, de leerkracht die vanaf de zomervakantie ingevallen heeft op de DaVinci-afdeling bij de 

Panters. Theda zal vanaf 1 februari op de vrijdagen weer in haar eigen groep staan. 

 

We begrijpen dat het niet fijn is als leerkrachten moeten wisselen van groep, niet voor de kinderen en niet voor 

de leerkrachten, maar helaas was dit de enige manier om de vacatureruimte binnen school weer in te vullen. We 

hopen te voorkomen dat groepen op bepaalde dagen niet naar school kunnen omdat er geen leerkracht is. Het 

uitgangspunt blijft steeds; Alle kinderen gaan alle dagen naar school. We verwachten dat dit in de toekomst nog 

veel flexibiliteit van ons allemaal gaat vragen.  

  

Wat fijn dat we tijdens de kamcontrole geen hoofdluis hebben gevonden. Hartelijk dank voor uw medewerking 

en speciale dank aan de kamouders.  

 

Personeel 

Nieuws uit de MR 

Schoolfruitproject weer opgestart 

Geen hoofdluis 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Vanaf deze week krijgen de kinderen weer 3x per week gratis groente of fruit, op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Denkt u eraan uw kind dan geen eigen fruit mee te geven? Het is zonde als we fruit/ groente 

overhouden. 

 

In het nieuwe kalenderjaar starten we in de midden- en bovenbouw met het project Afrika. Mocht u hierin iets 

voor ons onderwijs kunnen betekenen, dan horen we dat graag. De leerkrachten nemen u mee in het proces dat 

in de groep plaatsvindt via Social Schools. 

 

Wij krijgen via verschillende kanalen ziekmeldingen binnen. Het heeft onze voorkeur om ziekmeldingen via Social 

Schools te ontvangen. Ook telefonisch is mogelijk. Voor en tijdens schooltijd hebben leerkrachten geen tijd om 

hun mail te lezen en u wordt dan soms alsnog gebeld, omdat wij willen checken waar een leerling blijft. Alvast 

bedankt. 

 

Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met het werken met een ononderbroken werktijd. Doel hiervan is 

om kinderen langer de tijd te geven om in hun werkflow te komen en die te vervolgen en het werk niet 

halverwege de ochtend af te moeten breken. Het pauzemoment mogen kinderen dan zelf plannen, op een 

moment waarop zij daar behoefte aan hebben. 

De grote pauze is gezamenlijk gebleven en het buitenspelen duurt een kwartier langer. 

We hebben zowel de kinderen als de teamleden gevraagd naar hun ervaringen en via de MR hebben we ook de 

oudergeleding bevraagd. Hieronder vindt u de uitkomsten. Kinderen vanaf groep 6 hebben de vragenlijst 

zelfstandig ingevuld en de leerkrachten van de jongere kinderen hebben in een groepsgesprek de vragen 

besproken en ingevuld. 

 

Hieronder de uitkomsten van de tussenevaluatie: 

 

Evaluatie kinderen: 

 

Stellingen die aan de kinderen voorgelegd zijn: 

 

- Ik kan meer werk afkrijgen op een ochtend. 

- Ik wil graag korter buiten spelen. 

- Ik zit van half 9 tot half 12 alleen maar op mijn stoel. 

- De ochtend gaat voor mijn gevoel veel sneller voorbij. 

- Ik vind het fijn dat ik nu tussen-de-middag langer buiten kan spelen. 

- Ik voel dat ik in een lekkere werkflow kom. 

- Ik vergeet te in de ochtend om te eten. 

- Ik kan me beter of langer concentreren op mijn werk. 

- Ik verveel me in de grote pauze omdat deze te lang duurt. 

- De juf of meester heeft meer tijd om mij (en anderen) te helpen. 

- Ik vind het fijn om te eten en drinken wanneer ik daar trek in heb. 

- Ik vind het fijn dat ik lang aan een taak kan werken zonder op te ruimen. 

- Tijdens het werken raak ik minder afgeleid doordat ik zelf lekker bezig ben. 

- Ik heb het gevoel nu meer tijd voor mijn taken te hebben. 

- Ik vind nog iets... maar dat staat hier niet bij. 

Ziekmeldingen via Social Schools of telefonisch  

Nieuw project: Afrika 

Tussenevaluatie ononderbroken werktijd 



   

 

   

 

 

 
 

 
Evaluatie team: 

- Positieve werkflow is duidelijk zichtbaar in de groep, m.n. bij kinderen die zich goed kunnen 

concentreren. 

- Kinderen die een kortere spanningsboog hebben, moeten regelmatig even op gang geholpen worden, 

maar hebben ook de tijd om even ‘los’ te komen van het werk. 

- Tijd vliegt voorbij, dag voelt korter. 

- Scheelt ook daadwerkelijk tijd;  niet 2x aan- en uitkleden bij het naar buiten en binnengaan.  

- Kinderen vergeten soms te eten  

- Leerkrachten komen niet altijd aan hun eten/ drinken toe 

 

Evaluatie ouders MR-geleding: 

De ouders van de MR horen verschillende geluiden. Sommige ouders en kinderen vinden het onprettig dat het 

fruitmoment niet meer gezamenlijk is en dat m.n. bij de kleuters het eten en drinken dan niet altijd op komt. 

Kinderen geven thuis ook aan het fijn te vinden langer te kunnen werken. 

 



   

 

   

 

We verbinden nog geen conclusies aan deze uitkomsten. De evaluatie is met de MR besproken en zal aan het 

einde van het schooljaar opnieuw plaatsvinden, waarna we conclusies trekken en besluiten nemen voor het 

volgende schooljaar. 

 

Aandachtspunten tot nu toe: 

- Aandacht houden voor kinderen die zich minder goed kunnen concentreren 

- Monitoren van de tijd voor het eten en drinken van de kinderen in alle groepen; op tijd eten en binnen 

de gestelde tijd 

- Inplannen van de eigen eet/drinktijd door leerkrachten 

 

De opbrengsten van de kledingcontainer die op ons plein staat is voor de periode van oktober t/m december € 

39,70. Mocht u uw kasten nog gaan uitruimen, dan houden we ons aanbevolen. Wij gebruiken de opbrengsten 

voor klein spelmateriaal op het plein. 

 

Omdat we nog maar kort hebben kunnen uitproberen of het dicht bij school parkeren van leerkrachten ervoor 

zorgt dat de verkeersveiligheid rondom school tijdens het in- en uitgaan vergroot wordt, willen we dit 

experiment nog even verlengen. Het idee kwam vanuit de oudergeleding van de MR en wij zijn benieuwd wat 

het uiteindelijk gaat opleveren. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Jammer genoeg gaat Mirella stoppen als voorzitter van de Oudervereniging. Zij heeft dit kort maar krachtig 

gedaan. Dank je wel, Mirella voor jouw heldere rol als voorzitter. 

 

Informatie voor ouders vanuit de GGD. 

 

 

Een nieuw jaar, 

 

Een tijd van inkeer en verzinken, 

Tastend zoeken naar wat licht, 

Op elkaar teruggeworpen 

Heeft strijden weinig zin. 

 

Laten we samen bouwen 

Aan een schitterend nieuw begin! 

 

Er is geen nacht oneindig 

En geen stilte voor altijd. 

 

Opbrengsten kledingcontainer 

Verlengen dicht bij school parkeren door leerkrachten  

Bedankt voorzitter OV 

Bijlagen 



   

 

   

 

 
                                                                                                                     

 

 Team Montessori Kindcentrum 


