
   

 

   

 

 
jaargang 15, nummer 05, 26 oktober t/m 6 november 2020                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

Vr 30 okt 

Ma 2 en do 5 nov 

 

Vr 6 nov 

 

Ma 9 t/m vr 13 nov 

Wo 11 nov 

v.a. di 10 nov 

vr 13 nov 

 

 

di 17 nov 

vr 20 nov 

 

Studiedag DaVinci, alle Panters en Ara’s vrij 

Digitale extra oudergesprekken en voorlichtings- en adviesgesprekken voor de 

schoolverlaters 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Online voorlichtingsbijeenkomst ouders van schoolverlaters 

Week van de Mediawijsheid 

Ondersteuningsteamoverleg MKC 

Start schoolfruit; 3x per week gratis schoolfruit  

Online koffieochtend alle ouders van 9.00 - 10.00 uur, thema: Teken je 

gesprek. 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen, Panters, zonder ouders 

Vergadering Medezeggenschapsraad 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

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

Bij de Kikkers is Lonne deze week gestart, van harte welkom! We wensen jou en je ouders een heel 

fijne tijd toe bij ons op school. 

De Rupsjes werken, net als de Vlinders, over Dino's. Het thema spreekt de kinderen enorm aan. 

Sommige 3+ peuters vinden het nog wel spannend om mee te draaien bij de Vlinders, maar gelukkig 

gaat een leidster mee. Wel leuk om daar dezelfde themawerkjes te zien. 

De Dolfijnen werken over het thema Beestenboel en hebben zich verkleed en geschminkt voor 

Halloween.   

Een aantal ouders heeft nog geen account aangemaakt voor Konnect. Wilt u dit z.s.m. doen? Alle 

ruilingen, berichten en afmeldingen gaan voortaan via Konnect. Voor overige vragen kunt u ons 

bereiken via montessoribso@puckenco.nl.       

          

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Inmiddels krijgen we steeds vaker bericht van ouders en kinderen die zich hebben moeten laten 

testen. Deze week moesten twee collega's in quarantaine en iedereen kent inmiddels wel iemand in 

zijn of haar omgeving die positief getest is. Het coronavirus komt dichterbij en de ontwikkelingen 

lijken zorgelijk. Tot nu toe valt het binnen onze school nog mee met de besmettingen. Enkele 

ouders zijn besmet geraakt en soms heel ziek geweest, maar gelukkig hoefde geen van deze ouders 

naar het ziekenhuis. 

We vinden het fijn als u ons op de hoogte stelt wanneer u getest moet worden en we gaan ervan uit 

dat u het ons meldt als er een positieve testuitslag is en u of uw gezinslid besmet blijkt. Wanneer 

een ouder of kind in een groep besmet is moeten we dit delen met de andere ouders, uiteraard 

anoniem, zodat zij extra alert kunnen zijn op klachten. 

 

We merken op dit moment dat sommige kinderen na schooltijd nog even op het plein blijven 

hangen. We begrijpen dat het leuk is om nog even te rondommen, maar we moeten volgens de 

richtlijnen toch iedereen vragen om z.s.m. naar huis te gaan. Op maandag, dinsdag en donderdag is 

het voor kinderen misschien verwarrend dat er wel kinderen van de BSO op het plein mogen spelen, 

want dat is toegestaan vanuit de richtlijnen voor de opvang. Na schooltijd is het plein voor hen. 

 

Het hoofdluiskammen, dat deze keer door de klassenouders georganiseerd werd, verliep prima! Heel 

fijn dat alle ouders een mondkapje droegen en dat elke klas genoeg ouders vond om het kammen in 

een mum van tijd rond te krijgen. Hartelijk dank voor uw hulp! 

Er waren maandag veel afwezige kinderen, dus maandag a.s. zal voor deze kinderen een nieuwe 

kamronde plaatsvinden.  

 

Het inloopmoment van dinsdag 24 november zal niet doorgaan. Kinderen zijn deze keer niet in de 

gelegenheid u te vertellen over ons onderwijs, maar we hopen u via Klasbord zoveel mogelijk mee 

te geven van het reilen en zeilen in de groep, zodat u thuis hierover in gesprek kunt met uw kind.   

 

Het klassenouderoverleg van woensdag 25 november zal via Teams gehouden worden. 

Urban Dance lessen 

Na enkele weken les te hebben gehad in Tapdance, krijgen de Panters en Ara’s vanaf maandag 2 

november Urban Dance-lessen. Deze worden gegeven door dansdocent Floor van Woensel. Zij is ook 

betrokken bij Podiumschool ‘De Vloer’. 

Urban Dance is een verzamelnaam van verschillende dansvormen uit de straatcultuur. Denk daarbij 

aan streetdance en breakdance. Middels klasbord zullen we jullie met foto’s en video’s laten zien 

wat de kinderen leren. 

  

Nieuwe kampdatum 

Momenteel zijn we met de Trappershorst in overleg over een nieuwe kampdatum. Onze 

voorkeusperiode is de lente of zomer. We hopen dat er nog een mogelijkheid voor ons is en dat het 

passend is binnen de dan geldende Corona-maatregelen. Wordt vervolgd! 

Per abuis heeft er een verkeerde datum in de vorige nieuwsbrief gestaan. De eerstvolgende MR 

vergadering zal op dinsdagavond 17 november plaatsvinden. Mocht u vragen hebben voor de MR dan 

kunt u hen bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl  

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden 

Nieuws uit de MR 



   

 

   

 

 
 

Vanaf dinsdag 10 november starten de schoolfruit leveringen. Uw kind hoeft vanaf die week op 

dinsdag, woensdag en donderdag geen eigen fruit of groente mee te nemen voor het tien-uurtje. 

Het project loopt tot 16 april 2021. Het schoolfruitproject is een initiatief vanuit de Europese Unie 

om gezond gedrag te stimuleren. Meer informatie kunt u vinden via euschoolfruit.nl.  

 

Ook dit schooljaar staan twee koffieochtenden gepland om een ontmoetings- en 

uitwisselingsmoment voor ouders te creeëren en ouders inhoudelijk over een 

bepaald onderwerp te informeren en inspireren. Vrijdagochtend 13 november zal de eerste 

koffieochtend plaatsvinden. Het participatieteam heeft Lucy Geurds van het samenwerkingsverband 

de Liemers uitgenodigd. Zij verzorgt een online workshop over het thema 'Teken je gesprek'.  

Voor veel kinderen is het moeilijk om aan te geven wat er in hun hoofd omgaat, waarmee zij 

worstelen of welke dingen zij juist prettig of leuk vinden. Lucy laat ons zien hoe je al tekenend met 

je kind een gesprek tot stand kunt brengen en het kind kunt ondersteunen om toch zijn/ haar 

verhaal te doen. Het creëert een fijn moment tussen ouder en kind en geeft vaak heel veel inzicht 

in wat er in het hoofd van je kind speelt.  

De bijeenkomst zal digitaal gehouden worden van 9.00 tot 10.00 uur, dus we hopen van harte dat 

veel ouders aan kunnen sluiten. Maandag krijgt u een uitnodiging; als ú voor de koffie of thee zorgt, 

dan zorgen wij voor het koekje dat erbij hoort! 

Donderdag 15 oktober kwamen de Wattsons voor het laatst op school om met 

ons het project Slim Opgewekt af te sluiten. Sem en Esmee mochten de rode 

knop indrukken waarmee zij de code ontcijferden en Bram, Eden en Lotte 

mochten hun duurzame wens uitspreken en die, samen met de wensen van de 

andere kinderen, begraven in een tijdscapsule op het plein. Bovenop kwam een mooie tegel, zodat 

we over 15 jaar nog steeds weten waar de capsule ligt. We zijn heel benieuwd wie de wensen dan 

op gaat graven en of de wensen uitgekomen zijn. 

De zonnepanelen draaien inmiddels goed en op het scherm in de hal kunnen de kinderen zien 

hoeveel stroom er dagelijks opgewekt wordt. Leuk ook om te weten hoelang je bijvoorbeeld met 

een bepaalde hoeveelheid stroom je laptop kunt gebruiken of de waterkoker aan kunt zetten. 

  

 
  

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffieochtend ouders 

Schoofruit 

Afsluiting Wattsonslab 



   

 

   

 

 

Voor het eerst in het bestaan van onze school zullen wij de schoolvieringen zonder ouders moeten 

vieren. Maar, we nemen u toch een beetje mee. De leerkrachten filmen de optredens van de groep 

en zullen dit via Klasbord met u delen.  

 

Vrijdagmiddag 6 november worden de ouders van de schoolverlaters in de gelegenheid gesteld om 

informatie te krijgen over de middelbare school. Dit zal digitaal plaatsvinden. U krijgt hiervoor 

begin volgende week een uitnodiging. 

Inmiddels is een nieuwe datum voor het schoolreisje gepland; vrijdag 21 mei. We hopen van harte 

dat het nog dit schooljaar gaat lukken om op schoolreis te gaan. Mocht het anders lopen, dan laten 

we het u ter zijner tijd weten.  

 

We schrikken op dit moment van het aantal kinderen dat te laat op school komt. Graag willen we u 

oproepen hiervoor aandacht te hebben om er samen voor te zorgen dat de kinderen alle  

onderwijstijd die er is kunnen gebruiken. Als een kind elke 5 minuten aan het begin van de dag 

mist, dan zijn dat aan het eind van de week toch 25 minuten geworden; zonde van de gemiste 

onderwijstijd. Veel ouders van onze school komen van verder weg en we begrijpen dat zij dan door 

weersomstandigheden of onverwachte files te laat kunnen komen. Toch zien en horen we ook dat 

ouders en/of kinderen niet altijd op tijd van huis vertrekken. Laten we er samen voor zorgen dat 

kinderen alle onderwijstijd die er is kunnen inzetten. Dank!     

 

Na de herfstvakantie blijken nog steeds een aantal kinderen geen sloffen of slippers te dragen in de 

school. Zeker nu de winter in aantocht is, moeten kinderen echt schoeisel dragen in het gebouw. 

Ook wordt gymkleding door sommige kinderen regelmatig vergeten. Wilt u uw kind(eren) hieraan 

helpen herinneren? Na de gymles moet de tas weer mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan 

worden. 

Op ons plein staat een kledingcontainer en de opbrengsten hiervan gebruiken we voor 

(buiten)spelmateriaal voor de kinderen. Bij de laatste lichting was de opbrengst € 80,90. Mocht u 

binnenkort uw kasten nog gaan uitruimen, dan houden we ons aanbevolen. 

-Pleegzorgoproep en flyer 

-Leefstijlonderzoek                                                                                         

 

                                                                                                  Team Montessori Kindcentrum 

Schoolviering zonder ouders 

Online voorlichtingsbijeenkomst ouders schoolverlaters 

Bijlagen 

Schoolreisje 

Effectief gebruik van de onderwijstijd 

(Bijna) alles op orde 

Opbrengsten kledingcontainer 


