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Agenda      

Ma 9 t/m vr 13 nov 

Wo 11 nov 

v.a. di 10 nov 

vr 13 nov 

 

 

di 17 nov 

vr 20 nov 

 

wo 25 nov 

vr 27 nov 

vr 4 dec 

vr 11 dec 

wo 16 of do 17 dec 

vr 18 dec 

vr 18 dec t/m 3 

jan 

 

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 

Online klassenouderoverleg van 9.00 tot 10.00 uur 

Sinterklaasbingo en schoenzetten in de eigen groep zonder ouders 

Sinterklaasviering 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Kerstviering met de kinderen onder schooltijd 

Vrije vrijdag alle kinderen, start kerstvakantie 

Kerstvakantie  

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)       

Lotte heeft een broertje gekregen en hij heet Bram. Van harte gefeliciteerd en 

veel geluk gewenst.  

 

Jamal is inmiddels 4 jaar geworden en gaat nu elke dag bij ons naar school. Heel 

veel plezier op het MKC.     

Ook welkom voor Lars bij de Ara’s. We wensen jou en je ouders een heel fijne tijd toe bij ons op 

school.                         

Bij de Rupsjes is Mirae gestart. Fijn dat zij bij ons komt spelen. Jarno is gestart op de BSO; welkom! 

We werken deze week nog aan het thema Dinosauriërs. De peuters blijven 

enthousiast en willen van alles over de uitgestorven dieren leren. Ze kennen al 

wat soortnamen, maar de Tyrannosaurus Rex blijft favoriet. Hij is ook zo 

indrukwekkend! We hebben dinosaurussen geknutseld, dino-eieren gekleid en 

zelfs dino-poep gemaakt (van speculaas).  

De fijne motoriek stond vorige week centraal: sorteren, ordenen, rijgen, kleien 

en tekenen.  

Op de BSO werken we nog aan het thema Beestenboel. De kinderen hebben gisteren een dierentuin 

ontworpen. Het tekenen en inkleuren van LOL-poppetjes is momenteel een rage. 

Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl.      

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

      

Gelukkig lijken de ontwikkelingen met betrekking tot corona weer de goede kant op te gaan.  

De vieringen die in de komende weken op de planning staan kunnen, weliswaar in aangepaste vorm, 

gelukkig toch doorgaan. 

We hopen dat u in uw gezin en familie toch een gezellige tijd tegemoet kunt zien in de komende 

decembermaand.  

 

Groep 7 en 8 in 1 jaar? 

Onder (enkele) ouders leeft de vraag of het mogelijk is om groep 7 en 8 in 1 jaar te doen. Graag 

zouden wij middels deze nieuwsbrief helderheid willen scheppen over deze vraag. 

  

Twaalf jaar geleden is DaVinci (toendertijd het Leonardo-onderwijs) ontstaan om te voorkomen dat 

leerlingen versnellen en voor hun 12e jaar doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Wij bieden 

het reguliere onderwijsaanbod in beknopte vorm en op eigen niveau aan. Kinderen verbreden niet 

alleen binnen het reguliere aanbod maar ook in andere vakken. Denk daarbij aan Engels, Chinees, 

filosofie, schaken, programmeren, DaVinci-projecten, Wetenschap & Techniek.  Een aantal vakken 

worden onderwezen door vakleerkrachten. Ook wordt gebruik gemaakt van gastdocenten voor een 

bepaald thema/project. 

In de praktijk betekent dit dat de leerlingen in hun zone van naaste ontwikkeling, de leerlijnen taal 

en rekenen kunnen doorwerken en zich kunnen verbreden of verrijken. 

Een voorbeeld; Als een kind in leerjaar 6 zit, kan het kind het vak rekenen op groep 7-niveau volgen 

en spelling op groep 6-niveau. 

 Als ouders of kinderen de wens hebben om vervroegd door te stromen naar het Voortgezet 

Onderwijs, blijft het niveau van het kind altijd uitgangspunt voor passend onderwijs. Dus als het 

een kind betreft, in leerjaar 7 en rekent op groep 7-niveau bieden wij op dat niveau de instructie en 

verwerking aan. Vanuit de bestaansvisie van DaVinci zullen wij niet het verbredingsaanbod 

inperken, om het kind ‘extra tijd’ te geven om te versnellen in een vak. 

  

First Lego League 

De organisatie van de First Lego League heeft een wijze bedacht om de wedstrijd Corona-Proof te 

organiseren. De First Lego League zal dit jaar online plaatsvinden. Dit jaar zullen er twee 

regiofinales worden georganiseerd; een regiofinale voor het Primair Onderwijs en een regiofinale 

voor het Voortgezet Onderwijs. 

De regiofinale van het Primair Onderwijs, waar onze school onder valt, staat gepland op vrijdag 29 

januari 2021 en vindt dus plaats op onze eigen school! De aankomende weken zullen de leerlingen 

te horen krijgen hoe de wedstrijd georganiseerd gaat worden. 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden 



   

 

   

 

Volgende week dindag, dinsdag 17 november, vergadert de MR. Mocht u vragen hebben voor de MR 

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

Deze week heeft de eerste fruitlevering plaatsgevonden. Lekker en gezond! Mooie gelegenheid om 

met de kinderen in gesprek te gaan over gezond gedrag. Tot 16 april 2021 krijgen we wekelijks 

gratis groente en fruit aangereikt, dat op dinsdag, woensdag en donderdag uitgedeeld wordt aan de 

kinderen. Uw kind hoeft die dagen geen eigen fruit of groente mee te nemen.  

 

Wat geweldig dat een grote groep ouders vanochtend aansloot bij de digitale 

koffieochtend. Heel fijn dat we elkaar op deze manier toch konden ontmoeten en 

ouders konden informeren en inspireren! 

De reacties op de workshop ‘Teken je gesprek’ van Lucy Geurds waren enthousiast en ouders gaven 

aan de handvatten niet alleen in gesprekken met hun kind(eren) te kunnen gebruiken, maar ook in 

gesprekken met jongeren van bijvoorbeeld sportteams of woongroepen. We hopen in de tweede 

helft van het schooljaar een tweede (fysieke of online) bijeenkomst te kunnen organiseren.  

Gelukkig komt Sinterklaas ook in dit vreemde jaar bij ons op bezoek. Wel zullen 

er een aantal aanpassingen zijn, zodat we ons aan de richtlijnen kunnen houden.    

Sinterklaas neemt deze keer maar één Piet mee en zij zijn al op school, als de 

kinderen komen. Dit jaar dus geen ludieke ontvangst op het plein en helaas zonder 

ouders.  

Het Sintmoment van vrijdag 27 november zal ook zonder ouders gevierd moeten 

worden. De jaarlijkse bingo wordt in de eigen klassen gehouden en na afloop 

worden de schoenen gezet. 

Volgende week trekken de kinderen van de Panters, Ara’s, Olifanten en Zebra’s alvast lootjes. Deze 

kinderen maken een surprise voor elkaar. De Ara’s, Olifanten en Zebra’s krijgen een envelopje met 

geld om voor het getrokken kind een cadeautje te kopen. De andere groepen krijgen een cadeautje 

van de Sint. 
Oo   

 

De Oudervereniging zorgt ervoor dat de school gezellig aangekleed wordt, zodat de kinderen kunnen 

genieten van een gezellige Sinterklaassfeer.   

 

Het MKC werkt met een driejarencyclus van kerstvieringen. Dit schooljaar stond 

de kerstvoorstelling in de planning. Helaas kan dat niet doorgaan en met de OV 

hebben we gezocht naar een andere invulling. Het bestuur heeft besloten dat 

de kerstvieringen onder schooltijd moeten plaatsvinden. Zo voorkomen we dat 

ouders ’s avonds extra reisbewegingen moeten maken en hoeven ouders geen 

tijd te overbruggen op school. We zijn als team nog in overleg of we de viering op woensdag- 16 

december of donderdagochtend 17 december houden. Wel staat vast dat we er, in samenwerking 

met de OV, een sfeervol kerstfeest van zullen maken! 

                                                                                                  Team Montessori Kindcentrum 

Koffieochtend ouders 

Schoofruit 

Kerstviering 

Nieuws uit de MR 

Sinterklaas  


