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Agenda      

22 en 23 okt 

Wo 30 okt 

 

Vr 1 nov 

 

Wo 6 nov 

 

Vr 8 nov 

 

Ma 11, do 14 nov 

Vr 15 nov 

 

 

 

Wo 20 nov 

 

Tweedaagse directeuren van Liemers Novum, Tjitske afwezig 

Koffieochtend voor alle ouders van 8.30 tot 10.00 uur, thema hoofdluis 

Vergadering Activiteitencommissie/ Ouderverenging, aanvang 19.30 uur 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Studiedag hele team, alle kinderen vrij.  

Onderwijsstaking 

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

Start week van de mediawijsheid 

Extra oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8 voortgezet onderwijs 

Start ateliermiddagen 

Voorlichtingsbijeenkomst ouders groep 8 voortgezet onderwijs, aanvang 

14.45  uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Vergadering Oudervereniging 

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

 

U kunt de VSO/BSO en peuteropvang bereiken via: montessoribso@puckenco.nl   

 

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Geranimo uit de Kikkers. Hij is na de 

herfstvakantie gestart op een school die beter bij hem past. We wensen Geranimo en zijn ouders 

alle goeds. 

 

De Ara’s en Panters zijn deze week op excursie geweest naar het MuZIEum in Nijmegen. Het was 

indrukwekkend om te horen en ervaren wat blind zijn betekent. 

 

Woensdag 6 november staakt het onderwijsveld opnieuw. Onze school heeft een studiedag gepland 

en dus uw kinderen waren al vrij. Wij ondersteunen als team de actie vanuit de zorg die we delen 

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

Afscheid 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

Staking 
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met betrekking tot het lerarentekort, maar zien ook dat de regering al behoorlijke investeringen in 

het onderwijs heeft gedaan. Het overgrote deel van het team heeft ervoor gekozen niet te staken. 

De studiedag zal dan ook gewoon doorgaan. 

 

Midden november starten we met ateliermiddagen. Tijdens die middagen worden kinderen 

uitgedaagd om kennis te maken met verschillende activiteiten, waarbij ze in aanraking komen met 

verschillende technieken en vaardigheden. Kim en Elien, de eventmanagers van school, hebben 

samen met de werkgroep talentontwikkeling en het team een mooi en veelzijdig aanbod van 

ateliers samengesteld. Kinderen zijn 4x per jaar in de gelegenheid om een keuze te maken tussen 

10 ateliers. In de ateliers komen onder andere de volgende activiteiten aan bod: koken, muziek 

maken, textiel of hout bewerken, techniek, programmeren, filosoferen, activiteiten in de natuur en 

yoga. Genoeg keus! De ouders die zich opgegeven hebben via de gele brieven zijn uitgenodigd om 

mee te helpen. Mochten wij u nog niet bereikt hebben en wilt u wel graag uw steentje bijdragen, 

dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht of bij Kim of Elien. 

We denken hiermee een rijk aanbod voor de kinderen te hebben, waarbij alle 21e eeuw 

vaardigheden aangesproken zullen worden. 

  

De volgende MR vergadering is op donderdag 28 november. Mocht u vragen hebben of zaken in 

willen brengen, dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

 

Vrijdagmiddag 15 november zijn de ouders van kinderen die dit schooljaar de school gaan verlaten 

om naar het voorgezet onderwijs te gaan van harte welkom op de voorlichtingsmiddag. In verband 

met de ateliers die ‘s middags plaatsvinden wordt de bijeenkomst na schooltijd gehouden van 14.45 

uur tot 15.15 uur.  

 

Nog twee weken te gaan en dan krijgt uw kind wekelijks op dinsdag, 

woensdag en donderdag gratis groente en fruit aangeboden vanuit  

het Schoolfruitproject. 

Deze fruitlevering wordt scholen 

aangeboden vanuit een Europees 

project om gezond gedrag te 

stimuleren. Omdat wij een 

‘Gezonde school’ zijn, doen we 

hier graag aan mee.       

 

Volgende week woensdag zal de Oudervereniging voor het eerst bijeenkomen in de nieuwe vorm. 

Vanaf dan spreken we niet meer over een Activiteitencommissie. Mocht u contact op willen nemen 

met de OV, dan kan dat via: Ov.mkcw@liemersnovum.nl 

 

Ateliermiddagen 
 

Nieuws uit de MR 

Schoolfruit 

Start Oudervereniging 

Voorlichtingsmiddag voorgezet onderwijs 

Extra oudergesprekken en adviesgesprekken voortgezet onderwijs 
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Op maandag 11 en donderdag 14 november wordt u in de gelegenheid gesteld om een extra 

oudergesprek aan te vragen. Ook kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek, uw 

kind krijgt dan een briefje mee of de leerkracht maakt persoonlijk een afspraak met u. 

 

De ouders en kinderen die naar de middelbare school gaan, worden allemaal uitgenodigd voor de 

adviesgesprekken die ook in deze week plaatsvinden. De leerkracht spreekt haar advies uit over de 

meest passende onderwijsvorm van de middelbare school. Het is belangrijk dat uw kind hierbij 

aanwezig is. 

Vanaf maandag 4 november liggen de intekenlijsten op de grote tafels in de hal en bij de kleuters 

hangen de lijsten op het prikbord. 

                                                                                                                  

Komt u ook woensdagochtend 30 oktober? Van 8.30 tot uiterlijk 

10.00 uur zal Marijne Wierenga, jeugdverpleegkundige van de VGGM,  een 

presentatie verzorgen over hoofdluis. Bijna alle gezinnen komen wel eens in 

aanraking met hoofdluis. Vervelend, maar gelukkig zijn er tips om het zoveel 

mogelijk te voorkomen. Ook krijgt u informatie over de meest effectieve 

behandelmethoden. Graag tot dan!  

 

Deze week zijn in de midden- en bovenbouw muzieklessen vanuit Kunstwerk, een cultureel 

samenwerkingsverband tussen de bibliotheek, het Liemers Museum, Volksuniversiteit Zevenaar en 

het Musiater, gestart. In de loop van het jaar krijgen alle groepen een reeks muzieklessen 

aangeboden. Ook hebben we een muzieklicentie aangeschaft: 123 Zing!. Hierbij krijgen 

leerkrachten de tools om op een eenvoudige en moderne manier muziekles te kunnen geven. 

 

Voor de kleding, die in de container die op ons grote plein staat is gedaan, hebben we vorige maand 

€ 123,- ontvangen. Hartelijk dank. Mocht u uw kasten binnenkort gaan opruimen, dan kunt u oude 

kleding en schoeisel in de container deponeren. 

 

  

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Koffieochtend woensdag 30 oktober, thema hoofluis 

Impuls muziekonderwijs  
 
 

Opbrengsten kledingcontainer 


