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Agenda      

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 

 

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, Nieuwjaarsontmoeting 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)         

In de nieuwsbrief van school besteden we altijd even aandacht aan nieuw gestarte kinderen. Helaas 

zijn we twee kinderen die in oktober vier jaar werden vergeten. Daarom hierbij alsnog een speciaal 

welkom voor Fayén en Falco en hun ouders; een heel fijne tijd toegewenst bij ons op school! 

Yuchen wordt aan het begin van de kerstvakantie vier jaar; alvast gefeliciteerd en welkom bij ons 

op school. 

 

Rana uit de Zebra’s is verhuisd naar een andere stad. We wensen haar een fijne tijd toe op de 

nieuwe school. 

 

Bij de Rupsjes is Kensi 4 jaar geworden. 

We zijn helemaal in de Kerstsfeer; de Rupsjes leren kerstliedjes: Oh 

Denneboom en in het Spaans "Feliz Navidad", natuurlijk met een 

dansje erbij. We lezen veel kerstverhalen voor. 

We spelen memory met  kerstwoordkaarten en oefenen met het 

herkennen van enkele letters en  rijmwoorden. Het zijn koude dagen, 

dus we bewegen veel, binnen en ook buiten. 

We hebben sneeuw gemaakt (scheerschuim) en kleine kerst 

gerelateerde objecten erin gestopt, het was niet makkelijk om te 

raden wat er onder het schuim zat, grappig was het wel. 

Bij de Dolfijnen is Kerst de tijd om gezellig met elkaar te knutselen, 

bakken en gezelschaps- spelletjes te spelen. "Dans je fit" kwam weer 

met een mooie workshop dansen en bewegen met muziek. We hebben 

ook een challenge-adventskalender, de kinderen kunnen dan een 

Welkom  

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
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vakje kiezen en een lot pakken met een opdracht. Het gaat vooral om 

dingen voor elkaar doen of om te spelen met iets of iemand waarmee je 

nooit eerder gespeeld hebt. 

We vragen ouders die de kinderen komen brengen/ophalen om altijd een 

mondkapje te gebruiken als ze naar binnen (willen/moeten). Bedankt voor 

uw begrip. 

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

 

 

 

 

                      

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag bleek dat de maatregelen helaas nog niet 

versoepeld kunnen worden. We hadden allemaal gehoopt op een Kerst en jaarwisseling met familie 

en vrienden, maar jammer genoeg zal het in kleine kring moeten plaatsvinden 

  

Wie had ooit gedacht dat we, inmiddels al 10 maanden, in 

een pandemie terecht zouden komen? En, wat zal het 

nieuwe jaar ons brengen? De vooruitzichten zijn nog 

onzeker. 

We zijn blij dat de school kon doordraaien en het 

onderwijs grotendeels op de gewenste manier door kon 

gaan. Voor veel sectoren, en dus ook voor veel ouders, is 

het naast een nare en spannende tijd ook financieel een 

heel lastige tijd. We hopen van harte dat we in het nieuwe 

jaar langzaamaan de draad van het gewone leven weer 

kunnen oppakken en corona een steeds kleinere rol gaat 

spelen. 

 

Het bestuur heeft, vanwege de huidige stand van zaken omtrent het virus, besloten nog geen 

versoepelingen in de aanpassingen te doen. Zo blijven uitstapjes en excursies ook in januari tot 

nader bericht niet toegestaan. 

 

Ondanks alles willen we u toch een warme en sfeervolle Kerst en fijne jaarwisseling toewensen. 

  

Nieuwe kampdatum! 

De nieuwe kampdatum is bekend! Als de situatie het op dat moment toelaat, zullen we van 

maandag 21 juni t/m dinsdag 22 juni samen op kamp gaan! De locatie blijft de Trappershorst. De 

invulling van het programma staat nog niet vast. Hier horen jullie ter zijner tijd meer informatie 

over. 

 

Nog geen excursies 

Helaas kunnen we er in januari nog niet op uit om ons onderwijs te verrijken. Heel jammer 

uiteraard, maar gezien de omstandigheden noodzakelijk. Wel blijven we zoeken naar mogelijkheden 

om de leersituaties die we buiten school kunnen halen de school in te halen. Gelukkig is er digitaal 

heel veel mogelijk.  

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden 
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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  
 

 

Wat geweldig dat Sinterklaas vorige week vrijdag toch even bij ons op bezoek 

kwam! In de hal van school lieten kinderen mooie optredens aan de Sint zien, 

werden gedichten voorgelezen en natuurlijk uit volle borst Sinterklaasliedjes 

gezongen. De kinderen van de tussen- en bovenbouw hadden prachtige surprises 

gemaakt met leuke gedichten. Het was een heel gezellige dag. Grote dank aan de 

Oudervereniging die het feest voorbereid had en in goede banen leidde. 

 

Na de Sinterklaasviering schakelden we direct door naar Kerst. Toen de 

kinderen maandag op school kwamen was de hal door de OV mooi versierd 

en omgetoverd in een prachtig kerstdecor. In de loop van de week hebben 

de kinderen de klassen gezellig versierd met een mooie boom, lichtjes en 

andere kerstversiering. 

Volgende week donderdag vieren we Kerst op school. Alle kinderen mogen 

die dag op hun ‘kerst-best’ naar school, want we maken er natuurlijk een 

sfeervolle Kerstdag van. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te 

nemen voor de lunch, want de Oudervereniging zorgt die dag voor een heerlijke kerstbrunch. In de 

ochtend is er schoolfruit, maar het is wel handig als de kinderen wat te drinken meenemen. Er 

wordt rekening gehouden met allergieën en diëten, maar mocht u uw kind liever iets van thuis mee 

willen geven, dan is dat uiteraard ook goed.  

Wilt u uw kind(eren) die dag een beker, bord, bestek en een bakje meegeven, graag in een tas die 

voorzien is van zijn/ haar naam? 

 

Elk jaar gaan we in december met alle kinderen van de hele school naar de 

schaatsbaan in Duiven. Ontzettend jammer dat de baan dit jaar niet opgezet 

mocht worden en we niet konden genieten van een sportieve schaatspartij. 

De ijsbaancommissie vond het zo sneu voor de kinderen dat zij alle kinderen 

van de basisscholen in Westervoort en Duiven getrakteerd hebben op een ijsje 

vanuit de gedachte; geen ijs, toch ijs! Lekker fris en een heel leuk gebaar. 

We zeggen; tot volgend jaar!  

De kinderen kregen ook een flyer met een prijsvraag mee die u thuis met uw 

kind kunt doen.  

 

Helaas kregen we de afgelopen weken verschillende signalen van ouders over onveilig 

verkeersgedrag rondom school aan de kant van de Paepestraat. We willen hierbij nogmaals 

nadrukkelijk vragen om uw geduld wanneer u komt aanrijden of wegrijdt. Laten we er met elkaar 

voor blijven zorgen dat het voor alle kinderen veilig is om uit de auto te stappen, over te steken en 

naar school te wandelen. Parkeert u a.u.b. in de parkeervakken. De situatie aan de Paepestraat 

Kerst  

Sinterklaas  

Verkeersveiligheid 

Nieuws uit de MR 

Geen ijs en toch ijs 



   

 

   

 

vraagt om zeer voorzichtig rijgedrag; als u helemaal doorrijdt tot aan de school dan bevindt u zich 

in een soort van fuik waar het lastig keren is. Veiliger is het om uw auto op de parkeerplaats naast 

de plas de Waaij te parkeren en even een klein stukje met uw kind mee te lopen. We zijn als team 

met de MR, de OV en de gemeente in overleg hoe we de verkeerssituatie veiliger kunnen maken, 

maar op korte termijn vraagt het iets van u; van iedere ouder die aankomt rijden met de auto.  

 

Onze school is het decor geweest voor een Kerst-singalong waarvan u mag meegenieten! Elke, één 

van onze ouders, nodigt u uit om gezellig mee te zingen. 

 

www.vocalvibes.nl/cafes/kerst-singalong 

 

 

 
                                                                                                  

                                                                                          Team Montessori Kindcentrum 

Kerst singalong 

https://www.vocalvibes.nl/cafes/kerst-singalong/

