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Agenda      

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 

 

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)           

 

Vanaf nu zal er ook regelmatig informatie vanuit de Rupsjes opgenomen worden in de nieuwsbrief. 

In de Rupsjes-groep zitten de peuters van ons kindcentrum. Zij horen erbij en wij willen graag 

bijzondere dingen die daar gebeuren met u te delen. 

In de kerstvakantie wordt Djayden 4 jaar en hij zal in januari bij de Vlinders starten. Wij wensen 

hem daar heel veel plezier. Djayden kent de Vlinders al wel een beetje, omdat de Rupsjes elke 

donderdagochtend meedoen aan de danslessen in het speellokaal van school.                                

De tuin van Puck en co krijgt een flinke opknapbeurt en zij hopen zo snel als mogelijk te kunnen 

genieten van de nieuwe tuin. Op naar het voorjaar! 

 

Uiteindelijk hebben we toch een respons van 46 % bij de tevredenheidspeiling behaald. Hartelijk 

dank, als u de moeite genomen heeft om de vragenlijst in te vullen. Eind januari zal de uitslag 

bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief. 

  

De kerstmarkt was een groot succes. In een heel gezellige sfeer konden kinderen en 

ouders alle lokalen rondgaan en lekkere en mooie dingen kopen voor ‘monti’s’, de 

speciale munteenheid van Montessori Kindcentrum. Wat gezellig dat er zoveel ouders, 

opa’s en oma’s en kinderen waren. Sommige kramen waren al snel ‘los’. De kinderen 

hebben hard gewerkt aan alle voorbereidingen en prachtige dingen gemaakt. We willen alle ouders 

die geholpen hebben, bedanken voor hun hulp. Een speciaal woord van dank voor de ouders van de 

AC, die enorm veel werk verzet hebben in deze weken. Ook Vera en Jürgen willen we bedanken. Zij 

Nieuws uit de Rupsjes 

Tevredenheidspeiling 

Kerstmarkt 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


hebben tijdens de kerstmarkt live gezongen en gespeeld en 

daarmee een bijzondere sfeer aan de kerstmarkt gegeven. 

We zijn op dit moment de balans aan het opmaken en laten u in 

januari weten wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn voor het 

Oegandese kinderkoor.  

www.up4us.nl 

      

Het schaatsen in Duiven was weer een enorm succes. Fantastisch dat er zoveel ouder(rij)hulp was. 

Dank u wel! 

 

 

De Ara’s hebben 14 december een topdag bij de First 

Lego League gehad. Voor de kinderen was het de 

afgelopen weken hard werken; samenwerken, om 

kunnen gaan met teleurstellingen, oplossen van 

problemen waar je tegenaan loopt, doorzetten, enz. 

De kinderen toonden grote betrokkenheid, een prima 

inzet en lieten mooie presentaties zien. Het groepje 

dat de presentatie over de onderzoeksvraag deed, 

heeft zelfs een beker gewonnen! Gefeliciteerd Jetske, 

Elise, Marieke, Yuna, Bram en Jonas, super gedaan!  

 

Maandag 7 januari worden alle kinderen opnieuw gekamd door de kamouders. Het is handig als uw 

kind die dag geen gel of ingewikkeld vlechtwerk in heeft, omdat de ouders dan te weinig zicht 

hebben op de hoofdhuid. Staarten of klemmetjes zijn eenvoudig uit te doen, dus geen probleem. 

We willen u nogmaals dringend adviseren om kinderen met lange haren waarin regelmatig hoofdluis 

gevonden wordt, in een staart, knot of vlecht te laten dragen. Dit voorkomt eventuele verspreiding. 

 

Na de kerstvakantie gaat het schoolproject met Designweek@school dan echt starten. In de eerste 

week wordt nog hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen en vrijdag 11 januari openen we 

samen met de kinderen en Floor van Designweek@school het project met het thema ‘Afval, hoe 

verkleinen we onze ecologische voetafdruk’. We zullen vanaf januari de schema’s voor ouderhulp zo 

up to date mogelijk maken, zodat u kunt zien op welk moment u kunt bijspringen. Zoals al gezegd; 

we zijn blij met elk uurtje dat u kunt missen en bovendien is het een ontzettend leuk en interessant 
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project om van dichtbij mee te maken. U kunt meer informatie over het project vinden via de 

website: www.designweek@school.nl  

  

De Panters en Ara’s zijn donderdag naar het Openluchtmuseum 

geweest. Naast heerlijk schaatsen in de buitenlucht, hebben zij 

binnen genoten van de Canon. 

                     

 

Vrijdag 14 december heeft Martijn, onze schaakleraar, de eerste schaak-stappenexamens 

afgenomen. De kinderen die hun werkboeken van de Stappenmethode afgerond hadden, mochten 

examen doen. In totaal hebben elf leerlingen examen gedaan, en iedereen is uiteraard geslaagd. 

Bijzonder waren Rinse, die als enige Stap 1 PLUS examen deed, en Lucas, die Stap 1 examen deed 

en alles goed had. Ook Naomi koos ervoor om examen te doen en is met verve geslaagd. Alle andere 

leerlingen zijn voor Stap 1 geslaagd. Ook bij de Panters hebben twee kinderen examen Stap 1 

gedaan: Charlotte en Roza. Beiden prachtig geslaagd. Alle kinderen ontvingen hun diploma. Van 

harte gefeliciteerd! 

 

We wensen u heel gezellige kerstdagen en een sprankelend uiteinde. We zien u graag maandag 7 
januari om 8.30 uur bij de nieuwjaarsontmoeting om samen het nieuwe jaar in te luiden. 
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