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Agenda      

wo 5 dec 

wo 12 dec 

vr 14 dec 

 

wo 19 dec 

do 20 dec 

vr 21 dec t/m vr 4 

jan 

ma 7 jan 2019 

vr 11 jan 

 

ma 14 jan 

ma 4 t/m vr 8 feb 

vr 8 feb 

 

Sinterklaasviering, ontvangst 8.30 uur op het grote plein 

Smashbaltoernooi in de Nieuwhof 

Schoolschaatsen, Vlinders, Kikkers, Giraffen, Olifanten en Zebra’s 

First Lego League Ara’s  
Kerstmarkt, aanvang 18.00 uur 

Schaatsen in Openluchtmuseum Panters en Ara’s 

Kerstvakantie 

 

Nieuwjaarsontmoeting, 8.30 uur in de hal van school 

Start van het schoolproject ‘Afval, hoe verkleinen we onze ecologische 

voetafdruk?’ 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Designweek,  ‘Afval, hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk?’ 

Expositie en afsluiting schoolproject, aanvang 13.45 uur 

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)           

 

Tot en met zondag heeft u de gelegenheid om de uitgezette tevredenheidspeiling in te vullen. We 

gebruiken de feedback die hieruit voortkomt om ons onderwijs te verbeteren en daarom hopen we 

dat zoveel mogelijk ouders ons een terugkoppeling geven. In sommige gevallen blijken ouders geen 

mail met link ontvangen te hebben. Wilt u het ons dan laten weten? Wij kunnen dit dan bij DUO 

aangeven en dan wordt nog diezelfde dag een mail met link aangemaakt. Eind januari/ begin 

februari zullen de uitkomsten bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief. 

 

We hopen dat u genoten heeft van een sfeervol Sinterklaasfeest. 

Op school hebben alle kinderen, na de succesvolle pepernotenbingo 

van vorige week, hun schoen gezet en daar een cadeau ingedaan 

waarmee ze zelf al uitgespeeld waren. Ontzettend leuk dat zoveel 

kinderen eraan gedacht hadden. Zo kon Sinterklaas weer andere 

kinderen blij maken en dragen we bij aan een duurzame 

maatschappij. 

Sinterklaas kwam dit jaar ook heel duurzaam aan, namelijk op zijn 

paard. Niet met Americo, die was die dag op een andere plek, maar 

met “O, zo snel”, een donker, vriendelijk paard.  

Tevredenheidspeiling 

Sinterklaas 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
http://firstlegoleague.nl/deelnemers/
http://firstlegoleague.nl/deelnemers/


De ontvangst van Sint werd opgeluisterd door het kinderorkest dat opgericht is door Jürgen, de 

vader van Max en Floris. Het orkestje begeleidde de kinderen bij het zingen op het plein. Dat deden 

de muzikanten Max, Floris, Marieke en Leah, fantastisch! 

 

Na de ontvangst buiten stonden in de hal Elke, Vera, Jan en Sjoerd, ouders van Jannes, Son, Boris 

en Tycho klaar om samen met de kinderen een paar swingende songs te spelen en zingen. De Sint 

was onder de indruk van de originaliteit van de liedjes en het enthousiasme van de kinderen. 

Deze liedjes zijn ingestudeerd door een paar muzikale ouders die aangeboden hebben om in alle 

klassen te oefenen. Wij zijn heel blij met dit initiatief en de kinderen hebben enorm genoten van 

het zingen. Dank jullie wel Elke, Jürgen, Sjoerd, Vera en Jan. 

 

Kinderen die het ook leuk vinden om bij het kinderorkest te gaan, kunnen zich opgeven bij Jürgen 

of de leerkracht. Jürgen kijkt dan of jouw 

instrument op dit moment bij het orkest past. 

Een paar blaasinstrumenten zouden het orkest 

in ieder geval nog kunnen aanvullen.  

 

  

Van Sinterklaas stappen we direct over naar het volgende feest. De voorbereidingen 

voor de kerstmarkt draaien op volle toeren. 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. 

Omdat we dit jaar ook het eten en drinken duurzaam willen bereiden, zijn we op zoek naar ouders 

die ons willen helpen met koken en bakken. U krijgt een kant-en-klaar boodschappenpakket met 

bereidingswijze aangeleverd. Wat u maakt moet woensdag 19 december rond 17.45 uur (warm) op 

school gebracht worden. Donderdag 20 december mogen de kinderen tot 9.30 uur uitslapen. 

 

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 

         

Vrijdag 14 december gaan alle kinderen van de Montessori-afdeling naar de schaatsbaan in Duiven. 

We gaan allemaal tegelijk en zijn ingedeeld van 11.00 tot 12.00 uur. De leerkrachten zullen 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 handig om ze mee te geven. Elk jaar komen we toch wat schaatsen tekort, omdat de 

juiste maat ontbreekt. Die kinderen kunnen dan niet de baan op en dat is sneu. Het is koud op de 

baan; dus handschoenen aan, sjaal om en muts op. 

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

Het zwangerschapsverlof van Femke is bijna voorbij. Na de kerstvakantie gaat zij weer werken en 

staat zij op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep van de Olifanten. Op de donderdagen zal 

zij haar taak als waarnemend directeur weer oppakken. Hans blijft op donderdag en vrijdag voor de 

groep bij de Olifanten staan. 

 

De denktank die het schoolproject voorbereid heeft inmiddels in grote lijnen het project op poten 

gezet. Heel fijn dat al een aantal ouders ingetekend heeft op de lijsten die bij de groepen hangen. 

We kunnen nog hulp gebruiken. We hopen van harte dat alle ouders in één van de voorafgaande 

weken of in de uiteindelijke designweek tijd kunnen 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 van dichtbij mee te maken. Dat wilt u niet missen! U kunt zich tot aan de kerstvakantie 

inschrijven. Mocht u nog meer informatie willen hebben: www.designweek@school.nl  

 

Vrijdag 14 december gaan de Ara’s weer naar de FIRST® LEGO® League. De FLL daagt kinderen uit 

om te denken als wetenschappers en technici. De kinderen krijgen een probleem uit de praktijk 

aangeboden dat moet worden opgelost. Daarnaast leren ze hun eigen robot te bouwen en te 

programmeren met LEGO MINDSTORMS®, om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren 

in de robotwedstrijd. Tijdens het hele traject staan waarden als sportiviteit, samenwerking en 

respect hebben voor elkaar, centraal. We wensen de Ara’s veel succes! 

  

In de motregen zijn Mirjam, Didier en Sjoerd uren bezig geweest met het opknappen van de 

wilgentenen hutten. Wat een werk en wat een inspanning! Het is bijna klaar, er wordt nog gezocht 

naar een nieuw moment. Mocht u daarbij aan willen sluiten, dan kunt u dit aangeven bij Mirjam, de 

leerkracht of Tjitske. Alvast grote dank voor Mirjam, Didier en Sjoerd. 

Schoolschaatsen 

Einde zwangerschapsverlof Femke 

Schoolproject Desingweek@school 

First Lego League  

Wilgentenenhutten   
 

http://www.designweek@school.nl


 

We zijn ons ervan bewust dat we regelmatig een beroep doen op u als ouders. We zijn dan ook 

enorm blij dat we op zo’n grote groep ouders kunnen rekenen die steeds weer voor ons en de 

kinderen klaar staan. U brengt veel mooie en interessante activiteiten in de school en biedt hulp 

daar waar nodig. Daarmee wordt ons onderwijs nog leuker en leerzamer. Zonder u zouden veel 

projecten en activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden! Heel hartelijk dank. 

                                                                             

                                                                                               Team Montessori Kindcentrum  

Bedankt! 
 


