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Agenda      

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 

vr 7 feb 

 

Kerstdiner in alle groepen, aanvang 18.00 uur 

Kerstvakantie 

 

Nieuwjaarsontmoeting, 8.30 uur 

Hoofdluiscontrole 

Start afname citotoetsen 

Ouderavond hoogbegaafdheid in Zevenaar, aanvang 19.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

OV overleg 

Vrije vrijdag kleuters 

Warme truiendag 
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            

De Rupsjes hebben het jaar gisteren afgesloten in Monkey Town. Na de kerstvakantie starten een 

aantal nieuwe peutertjes en komt Jacqueline erbij op de groep. De Dolfijnen hebben genoten van 

de gezellige kerstsferen. U kunt de VSO/BSO en peuteropvang bereiken via: 

montessoribso@puckenco.nl   

De onderwijsbonden hebben opnieuw opgeroepen tot staken. Het team is deze keer verdeeld, een 

deel gaat staken en een deel niet. We hebben besloten om de school open te houden en de groepen 

waarvan de leerkrachten gaan staken niet te vervangen, omdat we het stakingsrecht van diegene 

die willen staken niet willen ontkrachten. We zijn ons ervan bewust dat dit gevolgen kan hebben 

voor broertjes en zusjes. De kinderen van de Kikkers en Zebra's zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 

januari vrij. 

First Lego League 

De Ara's hebben 14 december een heel sportieve en gezellige dag gehad, ondanks dat ze niet in de 

prijzen vielen. Complimenten voor de inzet en samenwerking van die dag! 

 

Ouderavond Ara’s 

De ouderavond van donderdag 12 december was een goede bijeenkomst waarin ouders en school 

zaken konden bespreken en constructief hebben kunnen samenwerken. 

 

Al 40 jaar hart voor kinderen 

Marius is deze week 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat is in deze tijd zeker een prestatie, te 

meer omdat hij dat nog steeds met heel veel passie en plezier doet. Met zijn enorme ervaring zorgt 

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

Staking januari 2020 
 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
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mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

hij voor een rijke leeromgeving voor de kinderen. We zijn blij dat hij zijn laatste werkzame jaren 

bij ons op de DaVinci-afdeling wil invullen. 

 

In blijde verwachting 

De coördinator van de DaVinci-afdeling, Femke, is in verwachting. Wij feliciteren haar met dit 

mooie nieuws en wensen haar een goede zwangerschap. Het verlof zal naar verwachting met ingang 

van de meivakantie ingaan. 

 

Herinnering ouderavond dinsdag 14 januari 2020 

U bent van harte welkom op de avond voor ouders van hoogbegaafde kinderen in Zevenaar. De 

avond begint om 19.30 uur en Desirée Houkema en Albert Kaput zijn de sprekers die verschillende 

opvoedingsthema's, gerelateerd aan hoogbegaafdheid, aan de orde zullen brengen. We 

zien u graag op de Bizetstraat 1 in Zevenaar. 

 

Wat was het gezellig en sfeervol in alle groepen tijdens het kerstdiner. De kinderen 

zagen er fantastisch uit en hebben genoten van al dat lekkers dat ouders gemaakt 

hadden. Dank u wel voor alle inspanningen om het kerstdiner tot een succes te maken. De avond 

werd afgesloten met een kerstmedley gezonden door het team waarbij kinderen en ouders mee 

konden zingen. 

De volgende MR vergadering vindt plaats op donderdag 6 februari. Mocht u vragen hebben of zaken 

in willen brengen, dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

De eerste maandag na elke vakantie houden de kamouders de luizencontrole. Het is fijn als de 

kinderen met lang(er)e haren de haren los dragen of in een eenvoudig los te maken staart. Dank 

voor uw medewerking. 

        

Wij merken dat kinderen niet altijd na elke gymdag de gymspullen mee naar huis nemen. We raden 

dit, in het kader van de hygiëne, wel aan. Alleen de kleuters gymmen op woensdag, de andere 

kinderen op dinsdag. Wilt u uw kind hierop attenderen? 

Maandag 6 januari om 8.30 uur willen we elkaar graag een gelukkig 2020 wensen. U bent hierbij van 

harte welkom. We komen kort bijeen in de grote hal en daarna gaan de kinderen naar de klassen om 

in het nieuwe jaar weer aan de slag te gaan.  

Het behoud van onze planeet gaat ons allemaal aan. Graag willen wij op vrijdag 7 februari weer een 

steentje bijdragen door de verwarming een paar graden lager te draaien. Dat betekent dus; dikke 

truien aan, mutsen op en handschoenen aan.                              

 

Nieuws uit de MR 
 

Hoofdluiscontrole 

Nieuwjaarsontmoeting 

 

Warme truiendag 

 

Gymspullen mee naar huis 

Kerstavond 
 

Prettig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 
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We wensen u heel fijne feestdagen en een gezellige vakantie met uw gezin. 

                                                                                                                         

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

 


