
   

 

   

 

 

 

jaargang 15, nummer 07, 23 november t/m 4 december 2020                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

wo 25 nov 

vr 27 nov 

vr 4 dec 

vr 11 dec 

do 17 dec 

vr 18 dec 

vr 18 dec t/m 3 

jan 

ma 4 jan 

ma 11 jan 

vr 15 jan 

vr 29 jan 

 

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  

 

Start kalenderjaar 2021, ontmoeting in de eigen klas zonder ouders 

Start met afname citotoetsen LOVS 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

First Lego League  

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 
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)       

We zijn blij u te kunnen vertellen dat Lotte, onze collega 

van de Giraffen, een prachtige en gezonde zoon heeft 

gekregen. Zijn naam is Teun en hij is op 26 november in 

het ziekenhuis geboren. Wat een wonder toch telkens 

weer. We wensen Lotte en haar partner Jasper heel veel 

geluk!  

 

Bij de Olifanten en Zebra’s zijn twee nieuwe kinderen gestart; Levi en Ninthe. We wensen jullie en 

jullie ouders een heel plezierige tijd toe bij ons op school.  

 

De Rupsjes en Dolfijnen werken natuurlijk over 

Sinterklaas. De peuters hebben, na een moeilijk 

gymparcours, allemaal hun Pietendiploma gehaald. 

Gefeliciteerd! 

We hebben veel leuke activiteiten gedaan; geknutseld 

en motorische oefeningen gedaan met zand, klei en 

klein materiaal. De yogajuf heeft een rustgevende 

yogales verzorgd.  

De Dolfijnen hebben allerlei lekkers gebakken. Op 

maandag komt het Beweegteam met sport en spel en er 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

was ook een workshop van Dans je fit. We zijn volop in beweging!  

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

         

      

    

                        
  

Nog drie weken en dan is het kerstvakantie. Net als iedereen hopen we dat we de gezellige 

decemberdagen zoveel mogelijk samen met onze geliefden kunnen doorbrengen. 

Op school gaan we er een zo gezellig mogelijke maand van maken. De Oudervereniging heeft de 

school mooi versierd en in de hal een prachtige ontvangstplek voor de Sint en Piet gemaakt. Daarna 

wordt de school in gezellige kerstsferen gebracht. De Nieuwjaarsontmoeting, die normaal gesproken 

op de eerste schooldag in januari plaatsvindt, zullen we dit schooljaar ook over moeten slaan. We 

openen het nieuwe jaar samen met de kinderen in de eigen klas. 

  

DaVinci kamp 

Momenteel zijn we nog in afwachting op een definitieve bevestiging van ons DaVinci kamp. Zoals 

het er nu uitziet zal het kamp in juni 2021 gaan plaats vinden! 

  

Aanpassingen in het onderwijs  

Graag nemen we u mee in de ontwikkelingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden ten 

aanzien van ons aanbod. 

De afgelopen maanden hebben we enkele veranderingen op het gebied van adaptieve 

onderwijssoftware doorgevoerd. Zo zijn we gestopt met Rekentuin en Taalzee en zijn we met beide 

groepen overgestapt op Junior Einstein. Junior Einstein biedt alle vakken van de basisschool aan en 

kinderen kunnen, zelfstandig, op hun eigen niveau oefenen. Tevens kunnen de leerkrachten 

werkpakketten op maat klaarzetten voor de leerlingen. Deze werkpakketten passen bij de 

instructies en thema’s waar op dat moment in de klas aan wordt gewerkt. Daarnaast is er ruimte 

voor de leerlingen om zelf hun eigen ‘leerdoel’ te kiezen. 

  

Ook hebben we ‘Taalblobs’ aangeschaft. Dit programma is speciaal voor leerlingen die meer 

inoefening nodig hebben op het gebied van lezen en spellen. Leerlingen, die in het vak taal meer 

uitdaging willen, kunnen vanaf leerjaar 6 in het programma ‘Studyflow taal’ oefenen. ‘Studyflow 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden 



   

 

   

 

taal’ is een VO-programma, passend bij de vier referentieniveaus van taal; 1F, 2F, 3F en 4F. Het 

programma biedt op verschillende manieren instructies aan, kent adaptieve (en versnelde) toetsen 

en inoefenstof. De inoefenstof sluit aan bij de taalthema’s die behandeld worden in de klas. 

Daarnaast is er ruimte voor de leerlingen om zelf hun eigen ‘leerdoel’ te kiezen. 

  

Bij de Ara’s draait er momenteel een pilot van Holmwoods. Dit is een Engels adaptief 

softwareprogramma waar kinderen op hun eigen niveau hun spreek-, luister- schrijf- en 

leesvaardigheid kunnen oefenen. Tevens steekt het programma in op woordenschat en Engelse 

grammatica. 

  

Om alvast te noteren in de agenda! 

Afgelopen schooljaar is er een ouder-informatie avond geweest over het hoogbegaafde kind, de 

begeleiding hiervan op sociaal/emotioneel gebied en de uitdagingen die dit kan geven in de 

opvoeding. Helaas kon de tweede avond (in mei) vanwege Corona niet doorgaan. 

In de Corona-toekomst kijken kunnen we niet. Desondanks hebben we wel een nieuwe datum voor 

deze avond: dinsdagavond 18 mei 2021.We hopen dat deze wel doorgang kan vinden. 

De avond zal start om 19:30. Op welke locatie (DaVinci Zevenaar of DaVinci Westervoort) de avond 

gehouden zal worden, wordt tegen die tijd gecommuniceerd. Sprekers zijn Desiree Houkema en 

Albert Kaput. 

 

De volgende MR vergadering vindt plaats op dinsdag 23 februari. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

de MR bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl  
 

 

Muziek hoort bij ons onderwijs. Inmiddels hebben we al een redelijk arsenaal instrumenten  

opgebouwd, geven we wekelijks leuke muzieklessen via 123Zing! en maken de kinderen kennis met 

grote instrumenten tijdens de muziekateliers. Een piano ontbrak hier nog aan. Van de ouders van 

Yela en Ilan hebben we een piano gekregen! Geweldig, enorm bedankt! De kinderen en collega’s die 

piano kunnen spelen, maken er dankbaar gebruik van. 

 

Nog 7 nachtjes slapen en dan vieren we op vrijdag 4 december het 

Sinterklaasfeest op school. Vanmiddag was de jaarlijkse pepernotenbingo, die we 

dit jaar in de eigen klas vierden. Na de bingo hebben we onze schoen gezet en nu 

maar hopen dat er maandag wat inzit……. 

 

 

De kerstviering wordt dit jaar op donderdagochtend 17 december gehouden 

in plaats van woensdagavond 16 december, zoals in de jaarkalender 

vermeld staat. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het 

bestuur besloten heeft dat alle kerstvieringen tijdens schooltijd 

plaatsvinden om de reisbewegingen te beperken. Natuurlijk verwachten we 

alle kinderen die donderdag in mooie kerstkleding en maken we er samen 

een mooie kerstviering van! 

Sinterklaas 

Hartelijk dank 

Nieuws uit de MR 

Kerstviering 
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