
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 08, 04 april t/m 6 mei 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

Za 9 april 

Ma 11 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 

Zo 8 mei 

Ma 9 mei 

Di 10 mei 

Vr 13 mei 

Za 14 mei 

Vr 20 mei 

Ma 23 mei 

Di 24 mei 

Do 26 en vr 27 mei 

v.a. ma 30 mei 

Wo 1 juni 

Ma 6 juni 

Di 7 juni 

 

 

First Lego Leaguewedstrijd Ara’s 

Inloopmiddag van 14.30 – 15.00 uur 

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 

 

Moederdag 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Luizenkammen 

Praktijk examen verkeer groep 7 

Open dag MKC van 11.00 – 14.00 uur 

Sport- en spelletjesdag groep 1 t/m 8 

Interne audit 

Koffieavond alle ouders 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, alle kinderen vrij 

Start afname citotoetsen 

Ondersteuningsteamoverleg 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

 

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) 

We heten Zerya van harte welkom bij de Vlinders. Zij wordt binnenkort 4 jaar. Maandag start Aeden bij de 

Giraffen. Van harte welkom! 

 

Wat een babygeluk; Welkom op de wereld voor Amelie, zusje van Joshua. Jaylano heeft ook een 

zusje gekregen; Jaylinn. We wensen de kersverse ouders en broers heel veel geluk, gezondheid 

en plezier samen!  

 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Verdrietig nieuws van de opvangafdeling; onze locatieleidster, Afke Meijrink, is zeer ernstig ziek en zal niet meer 

terugkeren in haar werk. We hebben gisteren afscheid van haar genomen. Intens verdrietig om zo jong en zo 

onverwacht afscheid te moeten nemen van je werk en leven. We wensen Afke en haar familie veel kracht en 

sterkte. 

 

Rupsjes:  

Jeen heeft afscheid genomen van de Rupsjes en went nu bij de Bijtjes. Veel leerplezier Jeen! 
De Rupsjes werken nog aan het thema de Ruimte. Tijdens de yogales 
hebben de kinderen ook gedichten geleerd over de maan en de sterren. 
We hebben mooie educatieve materialen gekregen van Marant over het 
thema de Ruimte.  Komende weken gaan we ook aandacht besteden aan 
Pasen. Vanaf week 19 begint het thema: Rupsje nooit genoeg.  

 
Dolfijnen: 
De kinderen gaan werken over het thema Regenboog Rollercoaster, We 
duiken in de wereld van achtbanen en gaan een reis van kleuren, geuren en 
smaken maken. Benieuwd?                                         
Voor meer 

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

 

Gelukkig zijn veel aanpassingen die in de planning gedaan moesten worden verleden tijd. We kunnen weer op 

excursie, er komen weer gastsprekers in de school en de leesouders zijn weer actief bij de leesondersteuning. De 

schoolvieringen worden weer enthousiast bezocht door ouders en ook tijdens de ouderavond over ‘Teken je 

gesprek’ en de Kanjertraining konden we u weer fysiek ontmoeten. Om na deze bijzondere periode de 

verbinding met u weer te versterken hebben we een extra inloopmiddag ingepland, zodat u na schooltijd de 

gelegenheid krijgt om in de groepen te kijken. Maandag 11 april bent u van harte welkom om na schooltijd een 

kijkje te komen nemen in school. 

In de week van 16 mei en 20 juni wordt u uitgenodigd om in de klas mee te kijken tijdens schooltijd. De 

leerkrachten zullen via Social Schools momenten voor u inplannen waarop u zich kunt inschrijven. Fijn om in de 

praktijk te zien hoe wij ons onderwijs vormgeven. 

 

Reminder extra studiedag: 

Heeft u deze dag al in uw agenda gezet? Vanwege de coronaomstandigheden heeft de studiedag voor het team 

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.  

 

Aanstaande zaterdag gaat het dan eindelijk toch gebeuren; de First Lego League! Veel succes voor het team; De 

Delivery Masters! We hebben er alle vertrouwen in dat zij er een mooie wedstrijd van gaan maken. 

 

In september hielden we de eerste Montessoridag; een dag waarop we alle kinderen van school vertelden over 

Maria Montessori en haar onderwijs en hoe dat bij ons op school vorm krijgt. Een aantal DaVinci-kinderen gaven 

toen aan dat er dan eigenlijk ook een DaVincidag in het leven geroepen moest worden en gelijk hadden ze. 

Maandag 11 april is het dan zover en gaan we in alle groepen kennismaken met de veelzijdige wetenschapper en 

kunstenaar Leonardo DaVinci. 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Aanpassingen in de planning 

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


   

 

   

 

Woensdag 20 april bent u uitgenodigd om aan te sluiten bij de ouderavond met Desirée Houkema en Albert 

Kaput.  Vanaf 19.15 uur staat de koffie/ thee klaar. Ook ouders van de Montessori-afdeling met hoogbegaafde 

kinderen zijn van harte welkom. De Ouders van DaVinci-Zevenaar zijn ook uitgenodigd.  

 

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.                              

 

"Het participatieteam, wat is dat eigenlijk? En wie? Wat doen ze? En wanneer?”  

Het woord zegt het al; participatie. Wij doen mee! En dan vooral wanneer het gaat om leuke dingen bedenken. 

Dingen die verbinden. Want daar gaat het om voor het participatieteam. 

Ons team bestaat uit Ester, Tjitske en Hedwig. We komen eens in de zoveel tijd op school samen, meestal op 

woensdagochtend. We zijn alledrie goed in het bedenken van leuke koffieavonden en in het organiseren 

daarvan. Dit doen we omdat onze school geen buurtschool is, maar een regioschool. Dat     

betekent dat er kinderen vanuit alle windstreken naar onze school komen.. 

En de ouders dus ook. Deze ouders kennen vaak de andere ouders van 

school niet, terwijl het juist heel leuk is om andere ouders te leren kennen 

of om met elkaar mee te rijden van en naar school. Wij vinden het belangrijk 

dat er voldoende ruimte is om kennis te maken en met elkaar te verbinden. 

Deze ruimte bieden we graag tijdens een leuke koffieavond met een 

interessant en/of leuk onderwerp. Je kan denken aan bijvoorbeeld leuke 

workshops. Vind jij het ook leuk om mee te denken? Meld je gerust aan en 

doe ook mee!                                                                                                Het participatieteam: vlnr: Hedwig Spekschate, Ester Nass en Tjitske Geluk 

 

Twintig weken lang ontvangt onze school gratis fruit en groente voor alle kinderen vanuit het Schoolfruitproject 

dat de EU organiseert. In de week van 18 april zal de laatste levering plaatsvinden. Daarna vragen wij u weer zelf 

te zorgen voor een gezond ‘tien-uurtje’. 

 

We zijn nog op zoek naar hulp bij het praktijkverkeersexamen voor groep 7, dat zal plaatsvinden op vrijdag 13 

mei. 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 hebben 2 hulpouders nodig. Zonder uw hulp moeten 

we het verkeersexamen helaas afzeggen. 

 

Wat een betrokkenheid en plezier was er tijdens de Kanjeravond voor ouders! Mooie 

gesprekken, prachtige vragen en discussies. Ouders en team gingen met elkaar in gesprek en 

‘in de benen’. Kanjeroefeningen ervaren om te ontdekken wat dat met je doet en dus ook met kinderen kan 

doen. Heel fijn dat we een grote groep (nieuwe) ouders hebben kunnen inspireren en konden meenemen in 

deze aanpak. Omdat wij deze informatie belangrijk vinden voor alle ouders, zullen we uw kind volgende week 

Nieuws van het Participatieteam 

Nieuws van de MR 

Verkeersexamen groep 7 

Schoolfruit 

Ouderavond Kanjertraining 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

een informatiebrief meegeven die u op uw prikbord of koelkast kunt hangen in de hoop dat deze aanpak ook iets 

voor uw gezin kan betekenen.        

 

Elk schooljaar organiseren we een open dag in het weekend, zodat werkende ouders ook in de gelegenheid zijn 

om langs te komen. Zaterdag 14 mei van 11.00 – 14.00 uur zijn nieuwsgierige kinderen en ouders van harte 

welkom. We zorgen die dag voor leuke en interessante activiteiten en huidige kinderen en ouders die het leuk 

vinden om nieuwe kinderen en ouders rond te leiden zijn van harte welkom om die dag te komen. Zegt het 

voort! 

 

Al twee keer is de interne audit, die op alle scholen van stichting Liemers Novum eens in de 4 jaar plaatsvindt, 

vanwege coronaomstandigheden verzet. Collega’s vanuit de stichting komen onze school bezoeken, observaties 

in de klassen verrichten, gesprekken voeren met kinderen, ouders en het team en geven aan het einde van de 

dag aanbevelingen aan de school. Maandag 23 mei zal dan toch eindelijk de audit plaatsvinden. We zijn 

benieuwd naar de aanbevelingen die het auditteam voor ons heeft en zullen die t.z.t. ook met u delen. 

 

Omdat we pas in de tweede helft van het schooljaar koffieavonden voor ouders konden organiseren is de 

tweede avond relatief dicht op de eerste in maart. Toch hopen we dat u van de gelegenheid gebruik maakt om 

andere ouders te ontmoeten en in gesprek te gaan over een opvoedkundig thema. Dinsdagavond 24 mei zal de 

volgende avond plaatsvinden; save the date! Het thema houden we nog even geheim. Graag tot dan. 

 

Inmiddels heeft de OV een nieuwe voorzitter aangesteld en zijn naam is Barry de Laak. Welkom Barry! We zien 

uit naar een prettige samenwerking. 

 

Wat geweldig dat verschillende ouders een bijdrage hebben overgemaakt voor ons groene schoolplein! Heel 

hartelijk dank. We kunnen uw gift heel goed gebruiken.  

De thermometer, waarmee we meten hoeveel geld er al is opgehaald, begint langzaam op te lopen. Kinderen 

vertellen trots hoeveel sponsoren zij al binnen hebben gehaald voor de sponsorloop van volgende week. 

Supermooi om te zien hoe enthousiast en betrokken alle kinderen hiervoor zijn. Komt u hen ook aanmoedigen?                                    

  

Na de meivakantie wordt er vanuit stichting Liemers Novum een tevredenheidspeiling uitgezet onder alle 

ouders, medewerkers en kinderen vanaf groep 6. U hoort hier t.z.t. meer over. Graag horen we van u en uw kind 

hoe wij ons onderwijs kunnen verbeteren. 

 

Regelmatig blijken kinderen op dinsdag geen gymkleding of -schoeisel mee te hebben naar school. Wij vinden 

het belangrijk dat kinderen tijdens gym gymkleding dragen en speciale schoenen vanuit het oogpunt van de 

hygiëne en veiligheid. Wilt u eraan denken dat uw kind elke dinsdag schone gymkleding en gymschoenen 

Zaterdag 14 mei open dag 

Interne audit 

Tweede koffieavond op 24 mei 

 Nieuwe voorzitter van de Oudervereniging 

Groen schoolplein 

Tevredenheidspeiling 

Gymkleding en -schoenen op dinsdag mee 



   

 

   

 

meeneemt? Aan het einde van de dag gaat de tas mee naar huis, zodat u de kleding kunt wassen en de 

schoenen kunt luchten. Kinderen die geen gymkleding en -schoeisel bij zich hebben kunnen we vanuit het 

oogpunt van de hygiëne en veiligheid niet mee laten doen met gym.  

De kleuters gymmen op donderdag en zij hebben alleen gymschoenen nodig.  

 

 

                                                                                                                           Team Montessori Kindcentrum 


