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Agenda      

wo 24 okt 

vr 2 nov 

 

di 6 nov 

wo 7 nov 

 

vr 9 nov 

ma 12 en do 15 

nov 

vr 16 nov 

 

ma 19 nov 

 

di 20 nov 

 

 

Klassenouderoverleg 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Koffieochtend, thema mediawijsheid, van 8.30 uur – 10.00 uur 

Overleg Activiteitencommissie, start 19.30 uur 

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

Extra oudergesprekken en adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 

 

Voorlichtingsbijeenkomst voortgezet onderwijs schoolverlaters groep 8, start 

13.45 uur 

Week van de mediawijsheid 

Inloopmoment voor alle ouders van 14.30 tot 15.00 uur 

Uitzetten tevredenheidspeiling ouders, kinderen en team 

 
Rupsjes (peuters), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s 6/7/8)           

 

Afgelopen maandag is er in alle groepen opnieuw gekamd. Omdat er nogal wat kinderen ziek of 

afwezig waren zijn vandaag de laatste kinderen gekamd. Als er hoofluis gevonden wordt, worden 

ouders op de hoogte gesteld. Fijn dat al veel kinderen en ouders eraan gedacht hadden om geen gel 

of ingewikkelde vlechten of knotjes in te doen. 

 

Wij vinden het belangrijk om de mening van ouders (en kinderen) te peilen en dat doen we op 

verschillende manieren en in verschillende organen. Eén daarvan is het participatieteam. Deze 

week heeft het participatieteam weer een overleg gehad. Dit team bestaat uit een aantal ouders en 

teamleden die gezamenlijk de wensen en verwachtingen van ouders uitwerken en vorm geven. 

Twee jaar geleden heeft de school een ouderparticipatietraject opgezet, waarbij we met ouders 

mooie tips en ideeën hebben verzameld. Nagenoeg alle acties die destijds voortkwamen uit die 

inventarisatie zijn inmiddels opgepakt en uitgevoerd. Voorbeelden van wensen waren; het werken 

met klassenouders, het werken met een Klasbordapp om ouders een kijkje in ons onderwijs te geven 

en het opknappen en vergroenen van het plein. 

Het participatieteam zal dit schooljaar tenminste 2x bijeen komen om deze activiteiten te volgen 

en ook om te inventariseren of er nieuwe wensen en verwachtingen onder ouders leven. Binnenkort 

komt in de grote hal van school, een ideeënbus waar u een wens of idee neer kunt leggen. Het 

Hoofdluis 

Participatieteamoverleg 
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participatieteam zal de bus regelmatig legen en kijken welke acties hieruit voort kunnen komen. 

Uiteraard bijft het mogelijk om opmerkingen, tips en ideeën bij de leerkrachten of de directie neer 

te leggen. 

                            

Elke klas heeft een klassenouder. Zij ondersteunt de leerkracht in activiteiten die plaats vinden in 

de groep. Ook kan zij nieuwe ouders de weg wijzen en inventariseert zij welke ouders kunnen 

helpen bij een excursie of activiteit. Bij de deur van de klas van uw kind hangt een foto met een 

stukje tekst waarin zij zich voorstelt. Ook voor algemene vragen kunt u bij haar terecht. 

                

Volgende week vrijdag vindt de eerste schoolviering van dit jaar plaats. Kinderen uit de tussen- en 

bovenbouw presenteren zich aan elkaar en aan u op een zelfgekozen manier. De viering start om 

13.45 uur en zal rond 14.15 uur afgelopen zijn. Daarna bent u in de gelegenheid om samen met de 

andere ouders nog een kopje koffie of thee te drinken totdat de school uitgaat. 

De week daarna, op vrijdag 9 november, presenteren de onder- en middenbouwkinderen zich. U 

bent van harte welkom. 

 

Graag nodigen we u uit voor de koffieochtend van woensdag 7 november met het thema: 

mediawijsheid. Twee keer per jaar organiseren we een koffieochtend waarin een thema centraal 

staat dat zowel ouders als school raakt. Deze keer hebben we gekozen voor het onderwerp 

mediawijsheid  

Social media is in deze tijd niet meer weg te denken en onze kinderen krijgen hier steeds meer mee 

te maken. Hoe kunnen we  kinderen leren en ondersteunen om hier op een goede manier mee om 

moeten gaan? Tijdens de ochtend zal Ivo Wouters van Mediaproof BK Onderwijsadvies, een 

presentatie geven over dit onderwerp. U krijgt volgende week een persoonlijke uitnodiging met een 

antwoordstrookje. We hopen dat we op veel ouders mogen rekenen. De bijeenkomst zal in het 

speellokaal plaatsvinden. 

 

Naast de verslagbesprekingsavonden die 2x per jaar plaatsvinden, wordt u op 2 extra momenten in 

het jaar in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht in gesprek te gaan. Deze extra 

gespreksmomenten zijn in november en mei.  

De kinderen en ouders van kinderen in groep 8 worden op de avonden in november uitgenodigd om 

met de leerkracht het advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken. 

U kunt zich opgeven via de inschrijfformulieren die vanaf volgende week in de grote hal liggen of bij 

het Vlinderlokaal op het prikbord hangen. Het kan ook zijn dat de leerkracht het wenselijk vindt om 

met u in gesprek te gaan over uw kind. Dan zal hij/ zij uw kind een uitnodiging meegeven. 

 

Voor de kinderen van groep 8 is dit het laatste jaar op de basisschool. Graag informeren wij u over 

de mogelijkheden die er zijn en de procedures die horen bij de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. We nodigen u uit voor de informatiebijeenkomst van vrijdag 16 november. We starten 

om 13.45 uur en zullen rond 14.30 uur klaar zijn.  

Klassenouderoverleg 

Schoolvieringen 

Koffieochtend 
 

Extra oudergesprekken en adviesgesprekken voortgezet onderwijs, 12 en 15 november 

Voorlichtingsbijeenkomst voortgezet onderwijs 



 

Van 16 tot en met 23 november is de week van de Mediawijsheid. In alle groepen wordt hieraan 

aandacht besteed op de verschillende niveaus. We kunnen gebruik maken van lespakketten en 

digibordlessen om kinderen inzicht te geven in het wijs omgaan met media. 

                                 

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om na schooltijd samen met uw kind de klas in te lopen en 

kennis te maken met onze manier van werken en de (montessori)materialen. U bent elke middag 

welkom om de klas even in te lopen en werkjes van uw kind te bekijken, maar we willen in ieder 

geval twee momenten per schooljaar hiervoor plannen.  

Wie kan ons onderwijs nu beter laten zien dan uw kind? Maandagmiddag 19 november vanaf 14.30 

uur tot 15.00 uur bent u van harte welkom om bij uw kind in de klas te komen kijken. Uw zoon of 

dochter kan u vertellen wat het zoal in de klas doet en met welke materialen gewerkt wordt. 

Misschien krijgt u wel een heus montessorilesje aangeboden…. 

 

Vorig schooljaar hebben we u in de gelegenheid gesteld om tijdens de les een kijkje in de klas te 

nemen. Ook dit jaar willen we u uitnodigen om even mee te kijken in de groep van uw kind. In de 

maanden november en maart bent u van harte welkom om een Kanjerles, zelfstandigwerkmoment 

of projectles te zien. De leerkrachten laten u via een mail of klasbord weten, wanneer u in de klas 

van uw kind welkom bent. In principe gaan we uit van een half uur per bezoek en maximaal 3 

ouders per moment. 

Eens in de twee of drie jaren zetten we als school een tevredenheidspeiling uit onder ouders, 

kinderen en teamleden. Dit doen we om zicht te krijgen op de tevredenheid op alle niveaus en om 

te weten waar we onze organisatie nog kunnen verbeteren. Op 20 november zullen alle scholen van 

Liemers Novum, de nieuwe stichting, deze tevredenheidspeilingen uitzetten, zodat we ook op 

stichtingsniveau weten hoe het met de tevredenheid staat. Het is de verwachting dat in februari 

2019 de uitkomsten bekend zijn en daarna zullen we u informeren via deze nieuwsbrief. De 

vragenlijsten worden digitaal uitgezet. U krijgt binnenkort meer informatie en een persoonlijke 

uitnodiging via de mail. We rekenen op een grote respons, zodat we een representatief beeld 

hebben van de belevingen en ervaringen van u als ouders. 

                               

Binnenkort zullen alle ouders, die zich opgegeven hebben om mee te denken in de voorbereiding of 

uitvoering van het schoolproject met Designweek@school, uitgenodigd worden om bij elkaar te 

komen. Mocht u aan willen sluiten bij het overleg, dan bent u van harte welkom. Dat datum en het 

tijdstip zullen via de mail bekend gemaakt worden. De uiteindelijke designprojectweek waarbij 

ouderhulp gevraagd wordt is in de week van 4 tot en met 8 februari 2019. 

 

Om zorgvuldig om te gaan met de privacy hebben we alle ouders gevraagd om op een 

toestemmingsformulier aan te geven voor welke media wij al dan niet gebruik mogen maken van 

Week mediawijsheid 

Inloopmoment 

Kijkje in de klas 
 

Tevredenheidspeilingen 

Project Designweek@school 

Zorgvuldig omgaan met foto- en filmmateriaal 



foto- of filmmateriaal. Wij houden hier rekening mee en willen u ook vragen om tijdens 

bijvoorbeeld een schoolviering of activiteit alleen foto’s of films te maken van uw eigen kind(eren). 

Ook willen we u vragen om geen foto’s van Klasbord of de website voor eigen facebookpagina’s e.d. 

te gebruiken. We vertrouwen erop dat u hier zorgvuldig mee omgaat. 

In het Musiater in Zevenaar is zondag 18 november een Sinterklaasvoorstelling van 13.00 tot 15.00 

uur. Pieten proberen tegenwoordig alles digitaal te doen. Ze raken steeds meer bezeten van hun 

mobieltjes. Daarbij vergeten ze de kleine kinderen. Maar Sint en zangpiet Pavarito willen niets 

liever dan het feest samen met de kinderen vieren. Bovendien is er ook nog eens het jubileum van 

het Liemers Jeugdorkest. Natuurlijk gaat er eerst van alles fout met de digipieten. Een heel 

herkenbare, grappige, originele  Sinterklaasmusical met de Pieten, Sint en zijn secretaresse, het 

Liemers Jeugdorkest en het Liemers Jeugdkoor.  

 
 

                                                                                                     Team Montessori Kindcentrum 

 
 

Tip 


