
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 07, 07 maart t/m 1 april 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Van 7 t/m 11 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 

Wo 6 april 

 

Za 9 april 

Wo 13 april 

Do 14 april 

Vr 15 t/m ma 18 

april 

Wo 20 en do 21 april 

Wo 20 april 

Vr 22 april 

Ma 25 april t/m vr 6 

mei 

 

 

Verslagbesprekingen alle kinderen en bespreking onderwijskundige rapporten 

voortgezet onderwijs groep 8  

Open dag en landelijke Montessoridag 

MKC doet! Actie met de eigen groep 

Schoolviering Panters, Ara’s, Olifanten, Zebra’s, aanvang 13.45 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Week van de Lentekriebels 

Koffieavond op school met Lucy Geurds, ‘teken je gesprek’, aanvang 19.30 uur 

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Kikkers, Giraffen, aanvang 13.45 uur 

Verkeersexamen theorie groep 7, 13 mei verkeersexamen praktijk 

Vrije vrijdag kleuters 

Ondersteuningsteam MKC 

Ouderavond alle ouders Kanjertraining, aanvang 19.30 uur 

First Lego Leaguewedstrijd Ara’s 

Paasviering en sponsorloop 

Personeelsdag Liemers Novum, alle kinderen vrij 

Goede vrijdag en Paasweekend, alle kinderen vrij 

 

AMN Eindtoets groep 8 

Ouderavond Desiree Houkema en Albert Kaput op het MKC, aanvang 19.30 uur 

Koningsspelen alle groepen 

Meivakantie 

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) 

Wat leuk dat Lora bij de Bijtjes is gestart. Jeremiah en Yagmur worden deze maand 4 jaar en gaan beginnen bij 

de Bijtjes en Vlinders. Ook bij de Giraffen en Zebra’s zijn nieuwe kinderen begonnen: Welkom voor Olga bij de 

Zebra’s en Sidar en Alexandros bij de Giraffen. We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op 

school. 

 

Welkom op de wereld voor het broertje van Geremiah. We wensen de kersverse ouders heel 

veel geluk en gezondheid!  

 

Rupsjes:  

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Welkom Aaron en Bas, we wensen jullie een hele fijne tijd bij de Rupsjes! Suze is aan het wennen bij de Bijtjes, 

binnenkort neemt ze afscheid van de peutergroep. 

De kinderen hebben tijdens de carnaval week veel gedanst en gezongen (beweging met muziek, oefeningen voor 
de grote motoriek). 
Deze week zijn we begonnen met het thema De ruimte. De peuters hebben raketten geknutseld, we hebben het 
boek “Andre het Astronautje ”voorgelezen en leren we het lied “Kijk omhoog” van het digitale muziek platform 

123zing. Het lied is ook in YouTube te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=aTIWMr0rKLY. 
   
Dolfijnen: 
Tijdens carnaval hebben de kinderen zich verkleed en elkaar geschminkt. Veel kinderen liepen rond met groen 
haar en hebben maskers ontworpen en geknutseld. 
Na de vakantie hadden de kinderen behoefte om te praten over de problemen in Oekraïne. Veel kinderen volgen 
het nieuws en maken zich een beetje zorgen. 
We hebben ook de introductie gedaan van het thema: “Hey je hoort erbij”, komende weken gaan we het ook 
over de Kanjertraining hebben en over het verschil tussen plagen en pesten. 
Aan het eind van het thema krijgen de kinderen een workshop: textiel verven en gaan ze t- shirts verven, 
sommige kinderen hebben al een patroon op papier klaar. 
                                          

Voor meer 

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

 

Wat heerlijk om deze week tijdens de oudergesprekken ouders weer in de school te zien en te ontmoeten. Na 

twee jaar afstand en ontmoetingen via het beeldscherm was het toch weer heel prettig om elkaar live te kunnen 

zien. Het was ook weer even wennen; geven we een hand of niet en het is wel heel druk in de gang, kan dat wel? 

Gelukkig zal deze situatie waarschijnlijk sneller wennen dan de bijzondere tijd die we achter de rug hebben. Wij 

zijn in ieder geval heel blij dat we geen aanpassingen meer hoeven te doen in het programma en alles wat fysiek 

het beste gaat weer fysiek gedaan kan worden, ook al hebben we nog steeds te maken met ziekte en 

afwezigheid van kinderen en leerkrachten die positief getest zijn.  

 

Vanaf maandag pakken we de voormalige schoolregel van het handen geven aan het begin en einde van de dag 

weer op. Prettig om elkaar van dichtbij weer even in de ogen te kijken en echt te zien. 

 

Na twee jaar van zorgen over de gezondheid wereldwijd gaat ieders aandacht nu uit naar de wereldvrede. Met 

name in de bovenbouw leeft de oorlog in Oekraïne ook onder kinderen en besteden  we hier aandacht aan. 

Volgende week woensdag tijdens de MKC doet!-dag hebben verschillende groepen initiatieven ontwikkeld voor 

de kinderen en mensen in Oekraïne.  

  

Onderwijs en opvoeding hebben invloed op onze kinderen en daarmee op de wereld en op de toekomst. 

Maria Montessori had in de 19e eeuw duidelijke ideeën over vredesopvoeding en de harmonie tussen 

volwassenen en kinderen in een gezonde maatschappij. Op haar grafmonument in Noordwijk staat: 

 

 “Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in de mens en in de wereld.”  

 

Hoe treffend in deze tijd. Wij dragen als MKC graag ons steentje bij. 

  

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Aanpassingen in de planning 

https://www.youtube.com/watch?v=aTIWMr0rKLY
https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

De week van 5 t/m 13 maart is de week van de hoogbegaafdheid. Landelijk vinden tal van activiteiten plaats voor 

kinderen en ouders; weekvandehoogbegaafdheid.nl.  

 

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

project. De deelnemers hebben inmiddels prachtige hoodies aangeschaft met daarop hun eigen naam en de 

naam van het team; De Delivery Masters. Zet ‘m op, Ara’s! 

 

Ook de yogalessen zijn weer opgestart en vandaag zijn we gestart met urban-dance-lessen. 

 

In november kon de ouderavond met Desirée Houkema en Albert Kaput niet doorgaan. De avond is verzet naar 

woensdag 20 april, vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de hal van onze school. Ook ouders van de 

Montessori-afdeling met hoogbegaafde kinderen zijn van harte welkom. De Ouders van DaVinci-Zevenaar, zullen 

ook aansluiten.  

 

De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 10 mei.  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.                              

 

Even voorstellen… 

Ik ben Tessa van Dijk en samen met mijn man en onze 3 jongens woon ik in Doetinchem. 

Na ruim 12 jaar bedrijfsleven heb ik het roer omgegooid en ben ik gestart met de deeltijd 

verkort opleiding aan de PABO. Een keuze waar ik geen moment spijt van heb gehad! 

Mijn studie is voorbij gevlogen en met mijn diploma op zak, sta ik sinds dit schooljaar 

écht als ‘juf’ voor de klas. Per 1 februari ben ik gestart op het MKC Westervoort. Ik geef 

op donderdag en vrijdag les aan de zebra’s. Op woensdag werk ik afwisselend bij de 

Olifanten of de Zebra’s, ik richt me dan op de ontwikkeling van zelfgestuurd leren.  

Inmiddels leer ik de kinderen allemaal al wat beter kennen. Ik hoop natuurlijk ook snel met jullie als ouders 

kennis te maken! Groetjes, Tessa  

 

We kijken terug op een succesvolle open dag. Heel fijn dat ook nieuwe ouders weer binnen konden komen en 

een kijkje konden nemen in de dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen n.a.v. de open dag al 

binnen. Veel bezoekers hadden goede verhalen gehoord van ouders die al een kind bij ons op school hebben. 

Hartelijk dank daarvoor! U bent onze beste ambassadeurs. 

 

Donderdag 31 maart zullen de kinderen van groep 7 tijdens de les het verkeersexamen theorie maken. Het 

praktijkverkeersexamen zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei. Om dit examen goed te laten verlopen hebben we de 

hulp van ouders nodig. Ouders staan o.a. langs het parcours om te kijken of kinderen de juiste handelingen 

verrichten. Mocht u iets kunnen betekenen, ook al hoeft uw kind dit jaar geen examen te doen, dan kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij Tjitske. We wensen de kandidaten alvast heel veel succes! 

Personeel 

Nieuws uit de MR 

Verkeersexamen 

Open dag 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 

Onze school is al jaren een Kanjerschool. In alle groepen hangen de kanjerafspraken en de 

petten die metafoor zijn voor vier gedragstypes. De kanjertraining leert kinderen om op een 

goede manier om te gaan met zichzelf en de ander. 

 
       

Dit doen we door middel van oefeningen, spellen, het 

voorlezen van prentenboeken en het voeren van gesprekken. Ook de peuters van Puck&Co maken al kennis met 

de kanjerdieren; de tijger, het konijn, de aap en de (pest)vogel en hun gedrag. 

Wij vinden het belangrijk om naar kinderen toe dezelfde taal te blijven spreken en volgen daarom eens in de vier 

jaar een herhalingstraining. De nieuwe leerkrachten worden tegelijkertijd geschoold. Inmiddels hebben we twee 

van de drie teamtrainingen die we dit schooljaar volgen achter de rug.  

De kanjertrainingsaanpak heeft het meest effect als ook ouders dezelfde taal spreken en begrijpen hoe de 

kanjeraanpak werkt. Daarom hebben we een kanjertrainer uitgenodigd die op donderdag 6 april een 

ouderavond organiseert over de kanjertraining. Reserveert u deze datum vast in uw agenda? U krijgt hiervoor 

nog een aparte uitnodiging.   

 

Extra studiedag: 

Vanwege de coronaomstandigheden heeft de studiedag over de kanjertraining in november 2021 niet plaats 

kunnen vinden. We hebben gezocht naar een nieuwe datum en vrijdag 24 juni zal de 3e team-trainingsdag 

plaatsvinden. Dit is een extra studiedag die nog niet in de jaarplanning opgenomen was. Zet u deze dag vast in 

uw agenda? 

 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2023 

Goede vrijdag  vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie incl Koningsdag 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei t/m 21 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Ouderavond Kanjertraining 

Schoolproject 



   

 

   

 

Maandag zijn we gestart met een spannend schimmenspel waarbij een pittige operatie plaatsvond achter de 

schermen. De kinderen hebben genoten, alleen al van het weer met z’n allen bij elkaar zitten in de hal en het 

samen lachen. Het nieuwe project heeft als thema; Het lijf. Dit thema is perfect te 

combineren met de week van de Lentekriebels, waarin we de relationele en seksuele 

ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

De school is omgetoverd tot een ziekenhuis 

en elke ruimte stelt een bepaalde afdeling 

voor. Zo is het schoonmaakhok het laboratorium en zijn de toiletten de 

afdeling gynaecologie geworden. In alle groepen wordt het menselijk lichaam ‘ontleed’ en van alles geleerd en 

ontdekt over je lijf. 

 

Eindelijk kan het weer, eindelijk kunnen we u weer live uitnodigen voor onze schoolvieringen. De kinderen staan 

te popelen om u te laten zien wat zij geoefend hebben. Vrijdag 18 maart zijn de Panters, Ara’s, Olifanten en 

Zebra’s aan de beurt en vrijdag 25 maart de Bijtjes, Vlinders, Kikkers en Giraffen. We starten om 13.45 uur en 

zullen rond 14.15 uur afsluiten.  

 

Donderdagavond 24 maart kunt u tijdens de koffieavond een workshop volgen met het 

thema ‘Teken je gesprek’. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/ thee klaar in de hal van school. 

Tijdens deze workshop leert u hoe u al tekenend in gesprek kunt komen met uw kind over 

spannende, ingewikkelde of verdrietige zaken. Graag tot dan. 

 

Dit jaar zullen we Pasen vieren met een paasontbijt. U krijgt hier t.z.t. informatie over vanuit de OV.  

Na het ontbijt houden we een sponsorloop waarbij we geld inzamelen voor het vergroenen van ons schoolplein. 

Komt u de kinderen ook aanmoedigen?  

 

Achter de schermen is de Werkgroep Plein actief subsidiegelden aan het werven van en we hopen ook dat u een 

bijdrage wilt leveren aan een groen en uitdagend speelplein voor onze kinderen. Vanuit de werkgroep ontvangt 

u binnenkort meer informatie. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten ziet u hieronder de tekening van de 

tuinarchitect. Deze tekening is gebaseerd op de wensen van de kinderen, ouders en het team. Na de 

zomervakantie gaan we aan de slag met het plein en daarbij kunnen we ook zeker hulp van ouders gebruiken. 

                                     

Schoolvieringen 

 Koffieavond ‘teken je gesprek’ van Lucy Geurds 

Pasen en sponsorloop voor het groene schoolplein 



   

 

   

 

  

Het MKC heeft het predicaat ‘Gezonde school’. Dit hebben we gekregen omdat we konden aantonen dat we 

kinderen op verschillende manieren bewust maken van het belang van gezond gedrag; gezonde voeding, een 

gezonde levensstijl en duurzaamheid. Zo maken we gebruik van schoolfruit, drinken we op dinsdag water, geven 

we smaaklessen, hebben we gesprekken over afval en alternatieve manieren voor de opwekking van energie en 

hebben we zonnepanelen op het dak van school waardoor de school energieneutraal is. Wij zien dat veel ouders 

hier ook aandacht aan besteden door o.a. kinderen gezonde lunches mee te geven met zo min mogelijk 

verpakking. 

  

Wij merken dat het bij traktaties lastiger is om gezonde keuzes te maken. Ons kindcentrum heeft het beleid dat 

traktaties voor kinderen en leerkrachten gezond moeten zijn en in het verleden hebben we workshops 

georganiseerd om ouders te inspireren. We begrijpen dat bij een feestje lekkers mag horen, maar we worstelen 

op dit moment met de hoeveelheid snoep en/ of cadeautjes die kinderen soms krijgen van een jarige. Wij krijgen 

ook terug van ouders dat zij hier moeite mee hebben. 

We zijn op zoek naar een manier waarbij we een gezonde levensstijl kunnen blijven uitdragen en praktiseren en 

gaan hierover in gesprek met de MR, de OV en het participatieteam. Mocht u als ouder hierin ook iets willen 

betekenen, dan kunt u zich melden bij Tjitske. We houden u op de hoogte van de uitkomst. 

 

Bijlage:  

- Jongerencentrum Creon: meidencafé 

- Persbericht Wandelen voor water 

- Nieuwsbrief vanuit de GGD over corona 

  

 

 

 

                                                                                                                           Team Montessori Kindcentrum 

Gezonde school 

 Tip 


