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Agenda      

di 6 nov 

wo 7 nov 

 

vr 9 nov 

ma 12, do 15 nov 

vr 16 nov 

16 t/m 23 nov 

ma 19 nov 

di 20 nov 

vr 30 nov 

wo 5 dec 

wo 12 dec 

wo 19 dec 

vr 21 t/m vr 4 jan 

ma 14 jan 

 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Koffieochtend, thema mediawijsheid/ cyberpesten, 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 VO 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 

Pepernotenbingo en schoenzetten, aanvang 13.45 uur 

Sinterklaasviering, ontvangst 8.30 uur op het grote plein 

Smashbaltoernooi in de Nieuwhof 

Kerstmarkt, aanvang 18.00 uur 

Kerstvakantie  

Medezeggenschapsraadvergadering 

 
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)           

 

Vorige week maandag is Mats geboren, de zoon van Femke en Timo. De trotse ouders 

maken het goed en ook met Mats gaat het voorspoedig. Welkom op de wereld! We 

wensen Femke en Timo heel veel liefde 

en geluk! 

 

Mocht u een kaartje willen sturen, dan kunt u het kaartje bij één van ons afgeven. Wij zorgen dat 

het bij Femke, Timo en Mats terecht komt. 

 

 

Geboren  

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 

Vorige week is Dannyel 4 jaar geworden en hij mag nu ook elke dag naar de Vlinders. Van harte 

welkom op onze school! We wensen jou en je ouders een heel fijne en leerzame tijd toe. 

                     

Afgelopen woensdag vond de eerste koffieochtend van dit schooljaar plaats, met het 

thema Mediawijsheid. De informatie werd verzorgd door Ivo Wouters van Mediapoint. 

Wat fijn dat er zoveel ouders waren. Er ontstonden interessante discussies en deze maakten ons 

bewust van de uitdagingen die er voor zowel school als ouders liggen op dit terrein. Op 19 november 

krijgen de twee bovenbouwgroepen een gastles Mediawijsheid als vervolg op deze 

ouderbijeenkomst. De bijeenkomsten worden deels door de gemeente Westervoort gesubsidieerd en 

we zijn blij dat we van dit aanbod gebruik kunnen maken. 

               

Vrijdagmiddag 16 november zijn de ouders van kinderen uit groep 8 van harte welkom om de 

voorlichtingsbijeenkomst over het voortgezet onderwijs bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats 

in de eigen groep en start om 13.45 uur. 

 

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

aandacht besteed, omdat we kinderen kennis willen laten maken met (sociale) media. We maken 

gebruik van lespakketten en digibordlessen die voor basisscholen aangeboden worden. In de Zebra’s 

en Ara’s zal een spreker van Mediapoint de kinderen meenemen in de wereld van Mediawijsheid. 

 

Komt u maandag 19 november ook een kijkje nemen in de klas? Vanaf 14.30 tot 15.00 uur is uw kind 

in de gelegenheid u te vertellen over ons onderwijs. Hij/ zij kan de materialen laten zien, lesjes 

met u oefenen, een werkje samen doen, of vertellen hoe hij/ zij met de dingen in de klas werkt. U 

bent van harte welkom. 

 

Eens in de twee of drie jaar zetten we als school een tevredenheidspeiling onder ouders, kinderen 

en teamleden uit. 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 dinsdag 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 gesteld is. We verwachten dat eind 

januari 2019 de uitkomsten bekend zijn en zullen u dan informeren via de nieuwsbrief. De 

vragenlijsten worden digitaal uitgezet. Maandag aanstaande krijgt u via de mail een 

vooraankondiging en de week daarop ontvangt u op dinsdag 20 november een mail met een link naar 

de vragenlijst.  

We rekenen op een grote respons, want we hebben uw feedback nodig om ons onderwijs te kunnen 

verbeteren. We hopen dat u de tijd neemt om ons een terugkoppeling te geven. Alvast hartelijk 

dank voor uw tijd. 

Welkom 
 

Koffieochtend  

Voorlichtingsbijeenkomst voortgezet onderwijs voor schoolverlaters 
 

Week mediawijsheid 
 

Inloopmoment 
 

Tevredenheidspeilingen 
 



 

Donderdagavond is een deel van de ouders die zich aangemeld hadden om met ons mee te denken 

bij de voorbereiding op het project bijeengekomen. We hebben geïnventariseerd welke ideeën er 

leefden en hebben deze naast de ideeën van het team gelegd. Ook hebben we een aantal taken 

verdeeld en de beschikbaarheid van de aanwezige ouders gepeild. We hopen van harte dat nog 

meer ouders aan gaan sluiten bij de voorbereiding en uitvoering van dit project. Vanaf volgende 

week hangen er in de hal en bij de groepen lijsten met de projectdagen waarop we tijdens de 

projectweken hulp kunnen gebruiken. Op een aparte flap kunt u aangeven bij welke activiteit u wilt 

helpen. 

 

Het project start vrijdag 11 januari en in de 3 weken daarna werken we alle middagen aan het 

project aan de vraag: ‘hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk?’ In de uiteindelijke 

designweek, van 4 t/m 8 februari 2019, gaan de kinderen antwoord vinden op deze vraag. Die week 

werken we de hele week aan designthinking en computational thinking en kunnen we elke dag hulp 

van ouders gebruiken. Als u zich opgeeft, dan kan het zijn dat u ook in andere groepen dan in die 

van uw eigen kind ingezet wordt.  

Vanaf volgende week zullen in de hal een aantal bakken en dozen staan, waarin we kosteloos 

materiaal willen verzamelen. Dat materiaal gaan we gebruiken bij de komende projecten Sint en 

Kerst, maar vooral ook bij het schoolproject van de Designweek. We vragen u het materiaal schoon 

in te leveren, dus melkpakken, plastic flessen, blikken e.d. graag goed uitwassen. Het materiaal zal 

een aantal weken in de school staan en gaat stinken als het niet goed school gemaakt is. We denken 

aan dozen, wc-rolletjes, groente blikken, colablikjes, glazen potjes, kurken, doppen, plastic 

flessen, enz. In het kader van de duurzaamheid willen we u vragen om echt alleen maar 

afvalmateriaal te verzamelen en geen speciale aankopen te doen. Om geïnspireerd te 

raken kunt u het filmpje dat op de informatieavond getoond werd nogmaals bekijken via 

designweek@school.nl.  

                                 

De pepernoten liggen al weken in de winkel en de voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfestijn zijn in volle gang. Wij vieren woensdag 5 december Sinterklaas in alle groepen. De 
leerkrachten zullen u via Klasbord op de hoogte stellen van de activiteiten in de eigen groep. 
Vrijdagmiddag 30 november bent u van harte welkom bij de jaarlijkse Pepernotenbingo, die om 
13.45 uur start. Daarna zetten alle kinderen in de klas hun schoen. De werkgroep Sint heeft een 
mooie verhaallijn bedacht en het wordt vast weer een heel gezellig kinderfeest. Hieronder vraagt 
de AC u om hulp. 
 
Over een aantal weken arriveren Sinterklaas en zijn Pieten in Zaandijk bij de Zaanse Schans.  Een 
week later komt hij aan in Westervoort. Op 5 december bezoekt hij het Montessori Kindcentrum. 
Voordat hij komt hebben we op school een aantal activiteiten waarbij we uw hulp kunnen 
gebruiken, zoals de Pepernotenbingo, schoen zetten, lootjes trekken en surprises maken. We 
hebben deze activiteiten hieronder op een rijtje gezet.  
       
19 november    Lootjes trekken (Olifanten, Zebra’s en Ara’s maken surprises  

en kopen zelf een cadeau. Hiervoor ontvangen ze 3 euro van 
school)  

21 november (19.30-20.00 uur) Avond voor ouders om samen sinterklaasversiering voor in de 

hal te maken 

23 november (14.30 uur) School versieren 

30 november (12:00- 15.00 uur) Pepernotenbingo (voor alle groepen), zoals drinken 
schenken, hal inrichten en opruimen  

5 december (na schooltijd)  Sint versiering afbreken     

Projectavond met denktank designweek@school 
 

Sinterklaas 

http://www.designweek@school.nl


 
Naast deze activiteiten maken we dit jaar nieuwe sinterklaasversieringen voor in de hal en de 
klassen. Dat doen we op 21 november ‘s avonds (19.30 tot 22.00 uur). U bent van harte welkom om 
mee te helpen, ook als u zichzelf niet creatief vindt. De AC zorgt voor materialen, ideeën, wat 
lekkers en met elkaar maken we het gezellig. Wil je helpen? Dat waarderen we enorm. Meld je dan 
aan bij de leerkrachten, Tjitske of via sandrahoogendoorn19@hotmail.com. 
 

Vanuit traditie viert onze school kerst volgens een driejarencyclus. Het eerste jaar 

vieren we kerst met een kerstdiner in de eigen klas, het tweede jaar is er een 

kerstvoorstelling en het derde jaar een kerstmarkt. Dit schooljaar is de kerstmarkt 

aan de beurt. Alle kinderen maken mooie voorwerpen en lekkere dingen, die verkocht kunnen 

worden op de kerstmarkt. De markt zal op woensdagavond 19 december gehouden worden. We 

starten om 18.00 uur en de markt zal rond 19.30 uur afgelopen zijn.  

Omdat we in de weken voor de markt al heel druk zijn met het maken van knutsels, lekkere en 

mooie dingen, slaan we dit jaar de traditionele kerstknutsel over. Tijdens de kerstmarkt zijn alle 

ouders, opa’s en oma’s, overige familie, vrienden en kennissen van harte welkom. De opbrengsten 

van de markt gaan elke drie jaar naar een goed doel. Dit jaar gaan de opbrengsten naar het 

Oegandese kinderkoor dat in juli opgetreden heeft en een workshop voor alle klassen verzorgd 

heeft. Via de website kunt u informatie en filmpjes vinden van het kinderkoor. www.up4us.nl  

 

 

Volgende week starten we met het Schoolfruitproject. Dit project wordt vanuit de Europese Unie 

gefinancierd om gezond gedrag op scholen te stimuleren. Het is nog niet bekend op welke dag het 

fruit en de groente geleverd wordt, dat bepaalt op welke dagen we het fruit uitdelen. Zodra dit 

bekend is laten we het u weten. U hoeft op die dagen 

geen fruit of groente mee te geven aan uw kind. Voor de 

zekerheid is het verstandig om volgende week nog wel 

wat mee te geven. Op de website Schoolfruit.nl vindt u 

achtergrond informatie en interessante filmpjes over dit 

project. Ook een leuke website is: Gezondetraktaties.nl  

                           

Woensdag 16 januari 2019 wordt op het Candea College aan de Saturnus 1 in Duiven een 

scholenmarkt voor het VO gehouden. Interessant voor ouders en kinderen van groep 7 en 8, om 

alvast kennis te maken met de scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. 

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

Kerst  
 

Schoolfruit 

Tip 
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