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Agenda      

Wo 6 nov 

 

Vr 8 nov 

 

Ma 11, do 14 nov 

Vr 15 nov 

 

 

Ma 18 nov 

Wo 20 nov 

Di 26 nov 

Vr 29 nov 

Do 5 dec 

 

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, 14.45 – 

15.15 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Lootjes trekken kinderen Olifanten, Ara’s en Zebra’s 

Vergadering Oudervereniging 

Inloopmoment alle ouders welkom van 14.30 tot 15.00 uur 

Pepernotenbingo en schoenzetten 

Sinterklaasviering, kinderen om 12.00 uur uit 

Studiemiddag team 
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)           

 

Omdat de groep van de Rupsjes groeit komt er na de kerstvakantie een extra leidster bij. Daar zijn 

we blij mee, want er is dan veel tijd en aandacht voor de kinderen. 

Tijdens de open-deurenochtend op maandag, het moment waarop de peuters meedraaien bij de 

kleuters van de Vlinders, zien we hoe leuk de kinderen het vinden om samen te spelen en leren. 

Daarnaast maken ze al kennis met de werkwijze en materialen in de kleuterklas. Op dit moment 

werken de Rupsjes, net als de Vlinders, over ridders en kastelen. 

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

 

Schaakmeester Niels is gestart en stelt zich voor…. 

Mijn naam is Niels van der Mark en vanaf november ga ik de 

schaaklessen verzorgen op Montessori Kindcentrum in 

Westervoort. Ik ben 54 jaar, getrouwd en woon in Doetinchem. 

Naast Westervoort geef ik ook al 5 jaar schaaklessen op de 

DaVinci school in Zevenaar en verschillende scholen in 

Doetinchem. Naast het geven van schaaklessen werk ik voor de 

Nederlandse Schaakbond waar ik betrokken ben bij verschillende schoolschaakprojecten in heel 

Nederland. Schaken is een grote hobby van me en ik geloof dat schaken kinderen kan helpen bij het 

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

Info vanuit de DaVinci-afdeling 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


ontwikkelen van allerlei vaardigheden en kwaliteiten. Natuurlijk verschillende cognitieve 

vaardigheden als o.a. analyseren, beredeneren, concentreren, beslissingen leren nemen en flexibel 

leren denken, maar ook zaken als omgaan met tegenslag, samenwerken en relativeren.  

Vanaf 11 november ga ik met de kinderen aan de slag met Chessity, een online leermethode, waar 

ze een account voor krijgen. Daardoor kunnen ze er naast school ook thuis mee aan de slag als ze 

dat willen. Ik hoop dat de schaaklessen eraan bijdragen dat de kinderen spelenderwijs steeds meer 

over schaken en zichzelf leren. 

Niels verzorgt ook de schaaklessen voor de kinderen van de Montessori-afdeling. 

 

Excursies DaVinci en reiskostenvergoeding. 

Via Klasbord is een jaarprogramma met de data van verschillende excursies rond verstuurd.  De 

klassenouders van de Panters en Ara’s vragen met regelmaat ouders om te rijden. Middels dit 

nieuwsbericht willen we jullie op de hoogte brengen van de afspraken omtrent 

reiskostenvergoeding. Excursies, die in totaal een reisafstand van > 50 km (heen en terug) 

betreffen, kunnen worden gedeclareerd bij Tjitske via het daarvoor bestemde declaratieformulier. 

U kunt dit opvragen bij de leerkracht, Femke of Tjitske. De kosten hiervan worden vergoed vanuit 

de projectenmiddelen. 

 

Ouderavond DaVinci Westervoort en Zevenaar. 

Zoals al aangegeven bent u van harte welkom op de ouderavond van dinsdagavond 14 januari 

waarop Albert Kaput en Desirée Houkema een ouderavond verzorgen vanuit de vragen ‘Hoe begeleid 

ik mijn hoogbegaafde kind op sociaal gebied en hoe ga ik om met de uitdagingen in de opvoeding?’ 

Veel ouders hebben al eens kennis met hen gemaakt. Beiden zijn expert op het gebied van 

hoogbegaafdheid en ondersteunen scholen, ouders en individuele kinderen. Mocht u een specifiek 

onderwerp behandeld willen zien, dan kunt u dat aangeven bij Femke of Tjitske en dan nemen zij 

dat mee in de voorbereidingen van de avond. 

 

Met de symbolische overdracht van de voorzittershamer is de Oudervereniging vorige week officieel 

van start gegaan. De nieuwe leden zijn van welkom geheten en de voormalige leden van de 

Activteiten Commissie bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. De AC heeft bijna 13 jaar 

bestaan, dus toch even een belangrijk moment om bij stil te staan. Onder het genot van een lekker 

stukje taart is voorzitter Richard van start gegaan. We wensen de OV veel succes. 

De OV is bereikbaar via: Ov.mkcw@liemersnovum.nl 

 

Vrijdag 15 november wordt de eerste ateliermiddag gehouden. We hebben een mooi aanbod 

opgezet en volgende week gaan kinderen kiezen aan welk atelier zij willen deelnemen. Superfijn 

dat ook een aantal ouders zich beschikbaar gesteld heeft om een atelier te verzorgen.  

We hebben ervoor gekozen om groepjes te maken van verschillende leeftijden en van beide 

afdelingen door elkaar. Sommige ateliers zijn minder geschikt voor jonge kinderen en daar kunnen 

dan kinderen vanaf groep 5 of 6 op intekenen. 

De data van de eerste ronde ateliers zijn: vrijdagmiddag 15 november, vrijdagmiddag 22 november, 

vrijdagmiddag 6 december en vrijdagmiddag 13 december. Mocht u nog willen helpen, dan kunt u 

zich opgeven bij de leerkracht, Kim of Elien. We hebben er heel veel zin in! 

 

Nieuws uit de MR 
 

Oudervereniging is van start 
 

Ateliermiddagen 
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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. Dit geldt 

voor zowel de ouders van de Ara’s als de Zebra’s. In verband met de ateliers die ‘s middags 

plaatsvinden wordt de bijeenkomst na schooltijd gehouden van 14.45 uur tot 15.15 uur in het lokaal 

van de Zebra’s.  

 

Vanaf volgende week krijgt uw kind elke week op woensdag, 

donderdag en vrijdag gratis groente en fruit aangeboden vanuit  het 

Schoolfruitproject. Uw kind hoeft die dagen geen fruit of groente mee 

te nemen. Vaak is er even tijd nodig om de leveringen op het juiste tijdstip aangeleverd te krijgen, 

dus het kan zijn dat het aankomende week nog niet helemaal soepel verloopt en dus kunt u voor de 

zekerheid uw kind toch nog iets meegeven. 

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.       

 

Marijne Wierenga, jeugdverpleegkundige van 

de VVGM, heeft tijdens de koffieochtend van 

vorige week woensdag een interessante presentatie 

gehouden over het voorkomen en genezen van hoofdluis 

gehouden. Omdat de opkomst laag was, vond er veel 

interactie plaats en konden ouders alle vragen die leefden 

stellen. Mocht u nog belangstelling voor de powerpoint 

presentatie hebben, dan kunt u deze bij Tjitske opvragen. 

 

Het aantal kamouders is jammer genoeg wat teruggelopen. We hopen dat zich weer nieuwe ouders 

aanmelden. Mocht u interesse hebben en op maandagochtend na een vakantie een uurtje tijd 

hebben, dan kunt u zich opgeven bij de leerkrachten of Tjitske. 

 

De klok is weer verzet en hiermee is de wintertijd aangebroken. De voorbereidingen 

voor de ontvangst van de Goedheiligman zijn al weer in volle gang. Vrijdagmiddag 29 

november nodigen we u uit voor de jaarlijkse Pepernotenbingo. U krijgt binnenkort nog 

een uitnodiging. We hebben er dit jaar voor gekozen om de groepen in tweeën te 

splitsen en het programma in tweeën te delen met een activiteit in de hal en een activiteit in de 

klas.  

U ben van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. We vragen u om uiterlijk om 13.45 uur aanwezig 

te zijn op school. De ouders van de Olifanten, Zebra’s en Ara’s gaan naar de klassen van hun kind 

om daar met een Sintactiviteit te starten en van 14.00 tot 14.15 uur is de bingo in de hal. De ouders 

van de Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters starten in de hal en beginnen met de bingo van 13.45 

tot 14.00 uur. Daarna gaan zijn met hun ouders naar de klassen voor nog een kleine Sintactiviteit 

tot slot. 

Voorlichtingsmiddag voorgezet onderwijs voor ouders van schoolverlaters 
 

Koffieochtend woensdag 30 oktober, thema hoofluis 
 

Sinterklaas 
 

Schoolfruit 
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De kinderen van de Olifanten, Ara’s en Zebra’s trekken lootjes en krijgen een envelopje met geld 

mee, waarmee ze een cadeautje voor het getrokken klasgenootje kopen. Natuurlijk hoort hier een 

mooie surprise en gedicht bij. Wilt u uw kind hier een beetje mee helpen? Het zou fijn zijn als alle 

kinderen blij zijn met hun cadeau, surprise en gedicht. De kinderen van de andere groepen krijgen 

natuurlijk een cadeau van de Sint. 

Vrijdagmiddag 22 november om 14.30 uur versieren we de school. Mocht u willen helpen, dan bent 

u van harte welkom. 

Op vrijdag 6 december halen we de Sintversiering weg om ’s maandags 9 december de kerstbomen 

op te tuigen. 

 

Kerst vieren we dit jaar met een gezamenlijke maaltijd in de eigen groep. De 

dresscode is natuurlijk: kerstgala. 

We willen u vragen om wat lekkers te maken voor het diner. Dit wordt (warm) 

meegebracht op de avond zelf en in de eigen klas in buffetvorm uitgestald. In een 

gezellige kerstsfeer dineren de kinderen gezamenlijk met hun leerkracht(en). School 

zorgt voor het drinken en de organisatie. Na de Sintviering zullen er papieren kerstbomen bij de 

deuren van de klassen hangen, waarop keuzemogelijkheden voor het diner staan.                 

                                                                                                                  

Vindt u het ook leuk om te horen hoe uw kind vertelt over de materialen en werkjes in de klas? 

Dinsdag 26 november vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom om in de klas te komen en te 

luisteren naar de uitleg van uw kind. 

 

 

 

  

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Kerst 

Inloopmoment dinsdag 26 november 
 

 


