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Agenda      

Ma 18 nov 

Wo 20 nov 

Di 26 nov 

Vr 29 nov 

Do 5 dec 

 

Vr 6 dec 

Do 12 dec 

wo 18 dec 

vr 20 dec t/m vr 3 

jan 

ma 6 jan 2020 

 

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 

Vrije vrijdag kleuters 

Schaatsen in Duiven 

Kerstdiner in alle groepen 

Kerstvakantie 

 

Nieuwjaarsontmoeting 
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)           

 

De Sint is weer in het land en heeft ook zijn entree 

gemaakt bij de Rupsjes en Dolfijnen. We maken er samen 

een gezellige tijd van. Sinterklaas komt 5 december 

natuurlijk ook bij de Rupsjes op bezoek. De kinderen van de 

BSO (de Dolfijnen) krijgen om de week op maandag sport- 

en bewegingsactiviteiten aangeboden door stagiaires van 

CREON. (zie foto). 

De peutergroep (de Rupsjes) wordt groter, waardoor vanaf 

januari Kim en Jacqueline op de maandag- en donderdagochtend samen voor de groep staan. 

Deze week heeft Puck&Co meer kasten en materialen aangeschaft voor beide groepen. 

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

 

Deze week is Xingyou bij de Vlinders gestart. We wensen hem en zijn ouders een heel fijne tijd toe 

bij ons op school. 

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

Welkom 

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


 

Hierbij een foto van de nieuw opgezette 

Oudervereniging. Mocht u aan willen sluiten, dan 

bent u van harte welkom. De leden zijn bereikbaar 

via: Ov.mkcw@liemersnovum.nl 

 

 

 

 

 

 

First Lego League 
Op zaterdag 14 december zullen de Ara's meedoen aan de regiofinale, Arnhem/Nijmegen. Daar 
zullen zij andere basis- en middelbare schoolteams treffen om te strijden voor de winst! 
Dit jaar vindt de First Lego League plaats in het Technovium in Nijmegen. Verdere informatie volgt 
nog.  
 

Podiumschool 'De Vloer' 

Voor de zomervakantie heeft Femke contact gelegd met podiumschool 'De Vloer'. ‘De Vloer’ is een 

school voor podiumkunsten in Arnhem. Zij hebben verschillende docenten op het gebied van 

theater/musical, muziek(theater) en dansvormen.Aan het begin van dit schooljaar is 'De Vloer' al 

gestart met het geven van expressieve vakken in DaVinci Zevenaar. Het voornemen is om in DaVinci 

Westervoort na de kerstvakantie te starten. De Ara's zullen in januari al starten. De Panters 

zullen, vanwege de geplande muzieklessen, starten in april. Het plan is dat de expressieve vakken 

theater/musical, muziek(theater) en dans verspreid, in blokken, over het jaar gegeven zullen 

worden. De aankomende weken zal duidelijk worden welke disciplines wanneer gegeven zullen 

worden. Wordt vervolgd! 

 

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.  

  

De twee ateliermiddagen hebben plaatsgevonden. Wat een dynamiek leefde er in de school! Heel 

mooi om te zien hoe de kinderen van alle groepen samenwerkten, betrokken waren en plezier 

beleefden aan de verschillende activiteiten. 

 

         

Nieuws uit de MR 
 

Ateliermiddagen 
 

De Oudervereniging in beeld 
 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 
 

mailto:Ov.mkcw@liemersnovum.nl
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


 

Vorige week woensdag heeft het participatieteam overlegd. We hebben 

teruggekeken op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar de 

activiteiten die nog volgen. Het team bespreekt ook eventuele signalen 

die via ouders opgevangen worden. Met een terugblik op de koffieochtend heeft het 

participatieteam besloten om in januari een kleine enquête uit te zetten om helder te krijgen welke 

onderwerpen geschikt zouden kunnen zijn voor de koffieochtend in maart 2020.  

Het participatieteam heeft ook een logo gekregen, ontworpen door Hedwig. 

 

Volgende week dinsdag bent u van harte uitgenodigd om na schooltijd de klas in de lopen en van uw 

kind te horen wat het zoal doet op school. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s, buren of vrienden van 

harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ook de deuren van de andere klassen staan open om 

even binnen te lopen. 

 

De school is mooi versierd en klaar om Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december te ontvangen. Dit 

jaar hebben de kinderen van de bovenbouw ook meegeholpen met het versieren van de hal. Zij 

maakten mooie Sintjes en Pietjes en vrolijke welkomstletters die aan de wand hangen. Fijn dat er 

ook ouders waren om te helpen bij het versieren. Dank u wel. 

Vrijdagmiddag 29 november starten we de Sintactiviteiten met een Pepernotenbingo. U krijgt 

binnenkort 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. 

 

De kinderen van de Olifanten, Ara’s en Zebra’s hebben lootjes getrokken en gaan voor het 

getrokken kind een mooie surprise en gedicht maken. De kinderen van de andere groepen krijgen 

natuurlijk een cadeau van de Sint. We zien uit naar een gezellig Sinterklaasfeest. ’s Middags zijn de 

kinderen vrij en heeft het team een studiemiddag. 

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. Voor de ouders 

Inloopmoment dinsdag 26 november 

Sinterklaas 
 

Participatieteamoverleg 

Kerst 



die van verder weg komen is er gelegenheid om op school te blijven, tijdens het diner. Informatie 

volgt.            

                                                                                                                  

We hebben de kinderen gevraagd een symbool te ontwerpen waarmee iedereen die na 8.30 uur de 

school binnenloopt eraan herinnerd wordt dat de lessen om 8.30 uur beginnen en vanaf dat moment 

rust gewenst is. Alle groepen hebben een winnend ontwerp per klas uitgekozen en volgende week 

zal de leerlingenraad het winnende schoolontwerp kiezen. Daarna zal het symbool in de gangen 

opgehangen worden als reminder voor een ieder die de school onder schooltijd binnen wandelt. 

 

Alle scholen van Liemers Novum gaan over naar een andere ict-ondersteuner. Dit betekent dat er 

een migratie plaats moet vinden, waardoor het netwerk er tijdelijk uitligt en we telefonisch en via 

de mail niet of slecht bereikbaar zijn.  

 

 

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Rust in de school om te werken 
 

Dinsdag 10 en woensdag 11 december telefonisch  en via mail slecht bereikbaar 
 

 


