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Agenda      

Do 5 dec 

 

Vr 6 dec 

Do 12 dec 

 

wo 18 dec 

vr 20 dec t/m vr 3 

jan 

ma 6 jan 2020 

 

v.a. 13 jan 

di 14 jan 

vr 17 jan 

wo 22 jan 

vr 31 jan 

 

Sinterklaasviering, kinderen om 12.00 uur uit 

Studiemiddag team 

Vrije vrijdag kleuters 

Schaatsen in Duiven 

Ouderavond Ara’s, aanvang 19.30 uur 

Kerstdiner in alle groepen, aanvang 18.00 uur 

Kerstvakantie 

 

Nieuwjaarsontmoeting 

Hoofdluiscontrole 

Start afname citotoetsen 

Ouderavond hoogbegaafdheid in Zevenaar 

Vrije vrijdag kleuters 

OV overleg 

Vrije vrijdag kleuters 
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 Rupsjes waren ontzettend blij met het bezoek van Sinterklaas en de mooie cadeautjes, bedankt 

Sint! Donderdagmiddag hadden we geen aanmeldingen voor de BSO, maar de Sint heeft ook mooi 

speelgoed voor de Dolfijnen achter gelaten. 

Kim is begonnen met de cursus Startblokken, en Jacqueline met Opbrengst gericht- en planmatig 

werken. 
Binnenkort wordt de peuterspeelplaats opgeknapt voor meer speelplezier.  

       
 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Inmiddels is helder dat de voorschoolse opvang op onze locatie in ieder geval tot aan de 

zomervakantie open blijft. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, dan kan de VSO in het nieuwe 

schooljaar blijven bestaan. U kunt de VSO/BSO en peuteropvang bereiken via: 

montessoribso@puckenco.nl   

 

Gelukkig kwam Sinterklaas ook dit jaar weer op het MKC. Met een elektrische duofiets nog wel! De 

roetveegpieten kwamen, ook heel gezond, op de step. 

Vrolijk zingend en swingend werd de Sint door alle kinderen van ons kindcentrum onthaald in de 

hal, onder begeleiding van de muzikanten Floris, op trompet, Jasmijn, op het drumstel, Max, op de 

synthesizer en Tycho, op zijn viool. Wat een topmuzikanten! 

De liedjes die de kinderen zongen waren vooraf ingestudeerd door Elke, de moeder van Jannes en 

onder de muzikale begeleiding van Sjoerd, de vader van Boris en Tycho, Jurgen, de vader van Max 

en Floris en Jan, de vader van Son, klonk het fantastisch. Enorm bedankt muziekouders! 

 

     
 

  

                     
 

Sinterklaas, wat een feest! 
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Ook in de klassen was het reuze gezellig. In de dagen voor 5 december hebben we allemaal kunnen 

genieten van de prachtige surprises die de kinderen van de tussen- en bovenbouw gemaakt hadden. 

Wat is daar hard aan gewerkt, complimenten. Een mooi feest! Tot volgend jaar Sinterklaas. 

 

De onderwijsbonden roepen op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. De 

stichting heeft hiervoor nog geen standpunt ingenomen en als team nemen wij donderdag 12 

december een besluit. We laten het u voor de kerstvakantie weten. 

 

First Lego League 

Op zaterdag 14 december doen de Ara's mee 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. We wensen de Ara’s veel 

succes! 

 

Ouderavond Ara’s 

Donderdag 12 december zal een bijeenkomst gehouden worden voor de ouders van de Ara’s over de 

dynamiek in de groep. We starten om 19.30 uur en gaan ervanuit rond 21.00 uur af te sluiten. 

 

Ouderavond 14 januari 2020 

Dinsdag 14 januari zijn alle ouders van kinderen van de DaVinci-afdelingen in Zevenaar en 

Westervoort uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een avond verzorgd door Desirée Houkema en 

Albert Kaput. Ouders van de Montessori-afdeling die een hoogbegaafd kind hebben, zijn uiteraard 

ook van harte welkom. Tijdens de avond komen verschillende opvoedingsthema’s, gerelateerd aan 

hoogbegaafdheid, aan de orde. De avond wordt gehouden in Zevenaar aan de Bizetstraat 1 en 

begint om 19.30 uur.  

 

Donderdag 28 november heeft de MR vergaderd. Mocht u vragen hebben of zaken in willen brengen, 

dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

  

Toon Geluk, voorzitter van het College van bestuur van Liemers Novum, heeft aangegeven afscheid 

te gaan nemen van de stichting. Hij gaat zijn laatste jaren als zelfstandig ondernemer invullen. Wij 

vinden dat uiteraard heel jammer, Toon heeft veel betekend voor onze school in het fusietraject 

dat is doorlopen. Wanneer een opvolger is gevonden, zal hij terugtreden. 

         

Aanstaande dinsdag en woensdag vindt de migratie plaats naar een andere ICT-ondersteuner. Dit 

betekent dat het netwerk er tijdelijk uitligt en we die twee dagen telefonisch en via de mail niet of 

slecht bereikbaar zijn. In noodgevallen is stichting Liemers Novum bereikbaar op nummer 0316- 

226514 en kan er persoonlijk contact met ons gezocht worden. 

Nieuws uit de MR 
 

Vertrek Toon Geluk 

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

Staking januari 2020 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 
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Woensdagavond 18 december vieren we kerst met een kerstdiner in de eigen groep. 

Het diner start om 18.00 uur en zal rond 19.00 uur afgelopen zijn.  

Ouders wordt gevraagd allemaal wat lekkers te verzorgen. 

Dit lekkers wordt (warm) meegebracht op de avond zelf en vanaf 17.45 uur in de eigen 

klas in buffetvorm uitgestald. In een gezellige kerstsfeer dineren de kinderen 

gezamenlijk met hun leerkracht(en). Via klasbord wordt uw hulp gevraagd. 

Ouders die van verder weg komen en willen blijven, kunnen terecht in het speellokaal waar door de 

OV een gezellig samenzijn georganiseerd wordt. Na het diner is er gelegenheid om nog even na te 

praten in de hal van school en zullen de hapjes die over zijn aan de ouders aangeboden worden. 

 

Donderdag 12 december gaan we met alle kinderen van school naar de schaatsbaan in Duiven. We 

kunnen nog wat rijhulp gebruiken, dus mocht u tijd hebben, dan kunt u dat aangeven bij de 

leerkracht. 

 

De tijden zijn als volgt:  

 

Van 9.00 tot 10.00 uur: Kikkers, Ara's, Panters en Giraffen  

Van 10.00 tot 11.00 uur: Vlinders, Olifanten en Zebra's 

 

We vertrekken een half uur van tevoren vanaf school. 

 

Kinderen kunnen op de ijsbaan (gratis) schaatsen huren, maar mocht uw kind eigen schaatsen 

hebben, dan is het goed om die mee te geven. We hebben de groepen wat leeftijden betreft 

gemengd, zodat er van alle maten voldoende schaatsen aanwezig zouden moeten zijn, maar dit 

blijkt niet altijd te lukken, omdat er ook andere scholen kunnen zijn. Dus kinderen die eigen 

schaatsen hebben; graag meenemen. 

Omdat het ijs koud en nat is, is het handig om handschoenen aan te hebben, ook in verband met de 

veiligheid. U vindt de schaatsbaan op de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Duiven (koning 

Willem-Alexanderplein). Veel schaatsplezier! 

 

De klassenvertegenwoordigers hebben vorige week een keus gemaakt uit 

de ontwerpen die alle klassen aangeleverd hebben als symbool om aan 

te geven dat we graag vanaf 8.30 uur willen werken. Lotta van de 

Zebra’s heeft het winnende ontwerp gemaakt. Gefeliciteerd, Lotta! 

Haar ontwerp zal vanaf volgende  ingangen en klassen hangen en we 

hopen dat het voor iedereen een reminder is om ons te helpen op tijd en 

in alle rust te kunnen gaan werken. Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

 

                                     

 

 

Kerstviering 

Schaatsen  

Rust in de school om te werken 
 



                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

 


