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Agenda      

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 dec t/m vr 4 

jan 

ma 7 jan 2019 

ma 14 jan 

 

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 

 

Nieuwjaarsontmoeting, 8.30 uur in de hal van school 

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)           

 

Fleur uit de Kikkers heeft een broertje gekregen en zijn naam is Daan. Daan heeft een 

poosje in het ziekenhuis gelegen, maar gelukkig gaat het nu heel goed met hem. Van 

harte gefeliciteerd ouders en Fleur! We wensen jullie heel veel geluk en gezondheid. 

 

Vorige week zijn er weer verschillende nieuwe kinderen bij ons op school gekomen. Jarno is gestart 

bij de Vlinders. Bij de Olifanten zijn Lisa en Jayson gestart en bij de Zebra’s Brandon. We wensen 

jullie allemaal een heel plezierige en leerzame tijd toe bij ons op school. 

 

Helena uit de Vlinders is naar een andere school gegaan. We wensen haar daar een fijne tijd toe.          

Deze week hebben we aandacht besteed aan de week van de mediawijsheid. Er kwam een 

gastspreker van Mediapoint in de bovenbouw en alle groepen konden gebruik maken van 

internetlessen en spellen om kinderen mediawijs te maken. 

               

Als het goed is heeft u begin deze week een mail ontvangen met een vragenlijst om uw 

tevredenheid ten aanzien van de school aan te kunnen geven. Gezinnen waarvan 2 mailadressen 

Geboren  

Welkom en afscheid 
 

Week mediawijsheid 
 

Tevredenheidspeilingen 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


bekend zijn, ontvangen op beide adressen de vragenlijst en hoeven deze natuurlijk maar 1x in te 

vullen. We hopen dat u even de tijd hiervoor neemt, want we zijn heel benieuwd naar uw feedback. 

Eind januari/ begin februari zullen de uitkomsten van zowel de leerling-, als de ouder- en de 

teamtevredenheidspeiling met u gedeeld worden in de nieuwsbrief. 

 

Langzaamaan begint het schoolproject vorm te krijgen. Fijn dat al een aantal ouders ingetekend 

heeft op de lijsten die bij de groepen hangen. We kunnen nog hulp gebruiken. Deze week is het 

rooster van de uiteindelijke designweek bekend geworden (4 t/m 8 februari) en weten we precies 

wanneer we welke hulp nodig hebben. We hopen van harte dat alle ouders in één van de 

voorafgaande weken of in de uiteindelijke designweek tijd maken om een steentje bij te dragen. 

We zijn blij met elk uurtje dat u kunt missen, bovendien is het een ontzettend leuk en interessant 

project om even van dichtbij mee te maken. Dat wilt u niet missen! U kunt zich tot aan de 

kerstvakantie inschrijven. 

 

Maandagochtend ontvingen we een heuse brief van Sinterklaas, die is voorgelezen in 

alle groepen. Ook de Sint wil dit jaar duurzaam zijn! Hij vraagt onze medewerking en 

ook die van de kinderen. De brief is meegezonden als bijlage. 

 

Maandag hebben de kinderen van de Ara’s, Olifanten, Zebra’s en Panters lootjes getrokken. De 

kinderen van de Ara’s, Olifanten en Zebra’s hebben een envelop met € 3,00 gekregen. Zij mogen 

voor het getrokken kind zelf een cadeautje kopen. De Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters krijgen 

een cadeau van de Sint. De kinderen die lootjes getrokken hebben, maken een surprise voor het 

getrokken kind. We vinden het belangrijk dat elk kind een surprise krijgt waar hij/ zij blij mee is, 

dus we willen u vragen om uw kind, als dat nodig is, een beetje te helpen. 

Om alvast in de sinterklaassfeer te komen heeft een aantal ouders woensdagavond versieringen voor 

de hal gemaakt en vandaag is de hele school versierd. Vrijdagmiddag 30 november is de 

Pepernotenbingo. U bent daarbij van harte welkom. We starten om 13.45 uur in de hal van school. 

Woensdag 5 december ontvangen we de Sint en zijn Pieten rond 8.30 uur op het grote plein, ook 

hierbij bent u van harte welkom. Rond 12.15 uur zwaaien we hem weer uit. 

 

De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn al in volle gang. Deze 

activiteit vraagt altijd veel voorbereiding en ook veel hulp. De 

werkgroep kerst zal via de klassenouders en de Klasbordapp om uw 

hulp vragen en we hopen dat we samen voor een gezellige en 

sfeervolle kerstmarkt kunnen zorgen. 

Ook zijn we op zoek naar verschillende materialen om de 

kerstmarkt gezellig aan te kleden. Heeft u een haspel, statafel, vuurkorf, 

kookplaatje of partytent die u wilt uitlenen, dan zouden we daar graag 

gebruik van maken. U kunt dit aangeven bij de leerkracht of bij Tjitske. 

Donderdag 20 december mogen de kinderen tot 9.30 uur uitslapen. 

 

Schoolproject Designweek@school 
 

Sinterklaas 
 

Kerst    Kerst 
 



De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Oegandese kinderkoor dat in juli bij ons op school 

workshops en voorstellingen gegeven heeft. www.up4us.nl 

  

De levering van het schoolfruit is begonnen. Het fruit en de groente wordt op dinsdagochtend 

geleverd en dus zullen wij het uitdelen op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De kinderen 

hoeven op die dagen geen fruit of groente mee te nemen. 

Het schoolfruit wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie om gezond gedrag te stimuleren en als 

Gezonde school, willen wij hier graag aan meewerken. 

                                 

In de hal begint de stapel kosteloos materiaal te groeien. Daar zijn we blij mee, want we gaan de 

materialen zoveel mogelijk gebruiken bij de komende projecten; Sint, Kerst en de Designweek/ het 

schoolproject in januari. Sommige kinderen nemen elke dag wat mee van thuis, super! Blijf vooral 

verzamelen. We kunnen heel veel plastic flessen, wc rolletjes, blikken en potjes gebruiken. 

 

Vrijdag 14 december gaan we met alle kinderen van de Montessori-afdeling weer naar de 

schaatsbaan in Duiven. Onze groepen zijn ingedeeld van 11.00 tot 12.00 uur. De leerkrachten zullen 

u via Klasbord om rij-hulp vragen. We vertrekken om 10.30 uur vanaf school en zijn dan rond 12.30 

uur terug. Schaatsen kunnen geleend worden op de baan, maar mocht uw kind zelf schaatsen 

hebben, dan is het handiger om ze mee te geven. Elk jaar komen we toch wat schaatsen tekort, 

omdat de juiste maat ontbreekt. Het is koud op de baan; dus handschoenen aan, sjaal om en muts 

op. 

De Panters en Ara’s gaan donderdag 20 december schaatsen in het Openluchtmuseum. De 

leerkrachten zullen u informeren over de rijtijden. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten. 

Deze week zijn de klassenvertegenwoordigers weer bij elkaar gekomen. In elke groep zijn twee 

kinderen verkozen tot klassenvertegenwoordiger en zij denken een paar keer per jaar met ons mee. 

We hebben gesproken over zaken die op dit moment in de groepen spelen, over het spelen op het 

plein, over de vieringen die eraan komen en natuurlijk over het schoolproject in januari en februari.  

De klassenvertegenwoordigers gaan de ideeënbus die inmiddels in de hal hangt (links naast de 

klapdeuren in de grote hal bij de hoofdingang) promoten in de groep en zullen de ideeën die daarin 

komen samen met ons oppakken en uitwerken. Het was een zinvol overleg, waaruit we weer mooie 

tips hebben kunnen halen voor de school. 

                           

Kinderen kunnen zich optimaal concentreren en werken in een rustige omgeving. Wij besteden in de 

klassen hier veel tijd aan. Nu onze teamkamer een klas geworden is, werken de 

onderwijsassistenten, stagiaires en vrijwilligers regelmatig met kinderen in de hal. Ook de andere 

kinderen mogen vanaf 8.30 uur in de hal werken. Wij werken met een open deuren beleid, zodat 

kinderen in en uit kunnen lopen en materiaal kunnen halen wanneer dat nodig is. Dat vraagt in alle 

gevallen om een rustige omgeving. Wilt u helpen om er zorg voor te dragen dat we echt om 8.30 uur 

met de lessen kunnen beginnen en ook tot ’s middags 14.30 uur door kunnen gaan? Ook wanneer u 

wacht op een klassenbezoek of excursie willen we u vragen zo stil mogelijk in de hal te zijn, of in 
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de kleine halletjes of buiten te wachten. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in de school om 

het werk van uw kind te bekijken of een gesprek met de leerkracht te voeren. Alvast hartelijk dank 

voor uw medewerking, daarmee kunnen alle kinderen zo lang mogelijk van ons onderwijs profiteren.  

 

Door de droogte van afgelopen zomer zijn de wilgentenenhutten en –boog niet geworteld en zo 

droog geworden dat de takken inzakken en breken. Begin december gaan we met een groepje 

ouders opnieuw vlechten met verse wilgentenen, zodat de hutten en boog opnieuw de kans krijgen 

om aan te slaan. Mocht u hierbij willen helpen, dan kunt u zich opgeven bij Tjitske. 

We zien dat een deel van de kinderen nog geen (over)sloffen of slippers draagt en op sokken of soms 

zelfs blote voeten door school loopt. Wij vinden dit onveilig, onhygiënisch en in deze tijd van het 

jaar ook nogal fris. Het dragen van sloffen of slippers is een schoolafspraak, die we gemaakt hebben 

omdat wij veel met materialen (op matjes) op de grond werken. Door het dragen van sloffen of 

slippers houden we de hal en klassen redelijk zandvrij. Wilt u met uw kind hierover afspraken 

maken? Mocht uw kind nog geen sloffen of slippers hebben, dan vragen we u om die zo snel mogelijk 

aan te schaffen. 

                           

Bezoek het logeerhuis van Sinterklaas in het Liemers museum in Zevenaar. Zij bijlage. 

 

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum  
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