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Agenda:      

Vr 18 feb 

Di 22 feb 

Wo 23 feb 

Do 24 feb 

Vr 25 feb 

Ma 28 feb t/m vr 4 

mrt 

Van 7 t/m 11 mrt 

 

Di 8 mrt 

Wo 9 mrt 

Wo 16 mrt 

Vr 18 mrt 

 

Ma 21 t/m vr 25 mrt 

Do 24 mrt 

Vr 25 mrt 

Do 31 mrt 

Vr 1 april 

 

Vrije vrijdag kleuters 

MR vergadering 

Studiemiddag en -avond team; Kanjertraining 

Carnavalsviering; alle kinderen mogen verkleed naar school 

Studiedag team; alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

 

Verslagbesprekingen alle kinderen en bespreking onderwijskundige rapporten 

voortgezet onderwijs groep 8  

Ontruimingsoefening 

Open dag en landelijke Montessoridag 

MKC doet! Actie 

Schoolviering Panters, Ara’s, Olifanten, Zebra’s 

Vrije vrijdag kleuters 

Week van de Lentekriebels 

Koffieavond op school met Lucy Geurds, ‘teken je gesprek’ 

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Kikkers, Giraffen 

Verkeersexamen theorie groep 7 

Vrije vrijdag kleuters 

Montessori: Rupsjes (peuters), Vlinders (0/1/2), Bijtjes (0/1/2),  Kikkers (3/4/5), Giraffen (3/4/5), Olifanten (6/7/8), Zebra’s (6/7/8) 

DaVinci: Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8) 

Verschillende kleuters zijn op dit moment aan het ‘wennen’. Zodra zij vier jaar heten we ze officieel welkom. 

 

Rupsjes: Welkom Quinn, Laura en Merel, we wensen jullie een hele fijne een leerzame tijd in de Peuteropvang! 

Het thema van deze periode is “Bouwen”, de kinderen experimenteren met verschillende materialen en bouwen 

naar hartenlust met houten blokken, KAPLA, LEGO, DUPLO, KNEX en ook met stenen, takjes en modder. 

We zingen over gereedschap, kijken naar filmpjes en lezen prentenboeken over het thema. 

Ondertussen werken we ook met het Montessorimateriaal, doen we lesjes o.a. wellevendheidslesjes (omgaan 

met elkaar en materialen). sensorische werkjes (motoriek), rollenspel, dansjes, Yoga en Gym. Na Carnaval 

beginnen we met het thema “De Ruimte”. 

  

Dolfijnen: Op de BSO zijn we druk bezig geweest met het thema van Doenkids “Doe een proef met Professor 

Zoef”, we maakten allerlei proefjes, we hebben o.a. met rode bietjes en rode kool geverfd, we hebben lavacakes 

gebakken, we hebben mooie mozaïeken met strijkkralen (en veel geduld) in elkaar gepuzzeld, proefjes met 

magnetisme en elektriciteit kwamen ook aan bod. 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Met het nieuwe thema: “Wonderzoekers” gaan we een aantal wonderlijke ontdekkingen doen en fantaseren we 

er op los met sprookjesachtige activiteiten. Nieuwsgierig geworden? 

 

                                           
Voor meer 

info: https://puckenco.nl/contact en https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum 

 

Gelukkig lopen de groepen langzaam weer vol en komen de kinderen die ziek en/of positief getest waren weer 

terug naar school. Inmiddels hebben 5 collega’s corona gehad en bleken rond de 50 leerlingen positief in de 

periode vanaf 10 januari. 4 Groepen zijn uiteindelijk kort in quarantaine gegaan.  

 

Vanwege het hoge aantal afwezige kinderen hebben we de citotoetsperiode twee weken verlengd. Dit heeft tot 

gevolg dat we de verslagen ook pas later kunnen maken en deze dus, in plaats van woensdag 9 februari, op 

woensdag 23 februari meegeven worden. De verslagbesprekingen en de besprekingen van de onderwijskundige 

rapporten van groep 8 zijn verzet naar de week van 7 maart. U krijgt via Social Schools een uitnodiging voor 

inschrijving van de gesprekken. 

  

De First Lego League gaat toch door en is verplaatst naar zaterdag 9 april. Heel fijn dat we verder kunnen met dit 

project. Ook de yogalessen zijn weer opgestart. Fijn! Na de voorjaarsvakantie gaan de urban-dance-lessen 

starten. 

 

De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 22 februari.  In de MR hebben zitting: Michel Maas 

(oudergeleding Montessori), Sjoerd (voorzitter MR) en Heleen Pauw (oudergeleding DaVinci) en Lotte Nijhof en 

Brenda van Beek vanuit de personeelsgeleding. Mocht u contact op willen nemen dan kunt u de MR bereiken via 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Maandag 31 januari hebben we afscheid genomen van Kim, de leerkracht van de Olifanten. Met ingang van 1 

februari is de bezetting in de midden- en bovenbouw als volgt: Laura werkt nu fulltime bij de Olifanten en Ankie 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Aanpassingen in de planning 

Personeel 

Nieuws uit de MR 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

staat op donderdag en vrijdag bij de Giraffen. Bij de Zebra’s is Tessa als nieuwe leerkracht gestart op de 

donderdag en vrijdag. Binnenkort stelt zij zich aan u voor.  

  

Omdat we dit jaar twee parallelgroepen 6/7/8 bovenbouw zijn we eindelijk in de 

gelegenheid om een musical te organiseren als eindfeest voor de schoolverlaters. Omdat 

er nu 3 parallelgroepen 6/7/8 zijn (Ara’s, Olifanten en Zebra’s) kunnen we een leerkracht 

voor bepaalde momenten vrij roosteren, zodat diegene aan de slag kan met het oefenen van de musical. 

Kinderen vragen ons al jaren om een musical en we vinden het dan ook superleuk dat dat dit jaar mogelijk is. Een 

musical vraagt altijd flink wat tijd aan voorbereiding, maken van decors en het inoefenen van tekst en liedjes en 

daarom moeten we ook een beroep doen op u. Wie wil ons helpen met deze voorbereidingen en er samen met 

de kinderen en ons een fantastisch feest van maken? U kunt zich aanmelden via de leerkrachten.  

 

Als uw kind aan het einde van dit schooljaar naar de middelbare school gaat, denkt u er dan aan om vóór 15 

maart uw kind aan te melden op een school? Via kiesjenieuweschool.nl kunt u zich samen met uw kind 

oriënteren.  

 

Dinsdag 8 maart wordt een ontruimingsoefening gehouden. Deze vinden twee keer per schooljaar plaats; één 

keer gepland en voorbereid en één keer onverwacht om te zien of iedereen handelt zoals bedoeld. Na de 

oefeningen ontvangen we een evaluatierapport van de BHV-organisatie die deze oefening uitvoert. 

Dinsdag 8 maart worden de kinderen dus voorbereid, zodat ze weten wat er gaat gebeuren. Later in het jaar 

zullen we dan nog een keer een onverwachte oefening doen. De BHV-ers van ons team krijgen na schooltijd de 

jaarlijkse herhalingstraining.  

 

Montessori en DaVinci zijn twee prachtige onderwijsconcepten die wij graag laten 

zien aan ouders. Hopelijk kunnen we woensdag 9 maart weer nieuwe ouders 

ontvangen die ons kindcentrum in levende lijve kunnen ervaren. Mocht u familie, 

vrienden of kennissen hebben die nieuwsgierig zijn naar ons kindcentrum en ons 

onderwijs, dan zijn zij van harte uitgenodigd om van 9.00 – 12.00 uur te komen kennismaken. Mochten de 

maatregelen dit niet toelaten, dan is het altijd mogelijk om een individuele gesprek te plannen.   

 

In maart is de jaarlijkse NL doet! actie, een landelijke vrijwilligersactie, waarbij mensen iets doen voor een ander. 

Omdat wij onze kinderen graag maatschappelijk betrokken maken, doen wij jaarlijks met deze actie mee. Op ons 

kindcentrum heet die actie; MKC doet! De afgelopen jaren was dit een groots opgezette actie waarbij alle 

kinderen van verschillende groepen eropuit trokken om naar maatschappelijke organisaties in de omgeving te 

gaan. Bijvoorbeeld om ramen re zemen bij de scouting, bloemen te planten bij het verzorgingshuis, spelletjes te 

spelen met bejaarden, enzovoort. De afgelopen twee jaar konden we deze actie niet uitvoeren vanwege de 

coronaomstandigheden en daarom kiezen we er dit jaar voor om de actie kleinschalig weer op te starten. Alle 

klassen ondernemen een maatschappelijke vrijwilligersactiviteit met de eigen groep. Via Social Schools zult u 

zien wat de groep van uw kind gaat ondernemen. 

Aanmelden middelbare school 

Musical 

Woensdag 9 maart open dag en landelijke Montessoridag 

Ontruimingsoefening 

MKC doet! actie 



   

 

   

 

 

Elk jaar in maart, als de zon weer warmer wordt en de lente begint, staat het 

project Lentekriebels in de planning. Doel van dit project is relationele en seksuele vorming, een verplicht 

onderwerp binnen het basisschoolcurriculum. Dit doen we op een laagdrempelige en leuke manier van groep 1 

t/m 8. Het thema van dit jaar is: ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om bespreekbaar maken van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag, een zeer actueel onderwerp op dit moment. 

 

Om ouders de gelegenheid te bieden elkaar te 

ontmoeten hebben we in het verleden 

koffieochtenden en – avonden georganiseerd. 

Tevens kwam dan een educatief onderwerp aan bod. Vorig 

schooljaar hebben we een online koffieavond georganiseerd over het 

visualiseren van gespreksvoering met je kind. Helaas moest die 

bijeenkomst wegens omstandigheden online gehouden worden. We 

hoopten in november van dit schooljaar de tweede bijeenkomst 

fysiek te doen. Het liep anders. We hopen nu van harte dat we u 

donderdagavond 24 maart kunnen uitnodigen op school om de 

tweede bijeenkomst echt daadwerkelijk aan de slag te gaan met het 

tekenen van een gesprek met uw kind. De uitnodiging volgt.  

 

Alvast een ……………………………………..  

  

 Team Montessori Kindcentrum 

Week van de Lentekriebels 

 Koffieavond ‘teken je gesprek’ van Lucy Geurds 

 


