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Agenda      

ma 4 jan 

ma 11 jan 

vr 15 jan 

 

vr 29 jan 

 

do 11 feb 

vr 12 feb 

ma 15 t/m vr 19  

ma 22 feb 

wo 24 feb 

 

Start kalenderjaar 2021, herstart afstandsonderwijs 

Start met afname citotoetsen LOVS 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers), geen noodopvang voor 

de kleuters 

First Lego League? 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Carnavalsviering, kinderen mogen verkleed naar school komen 

Studiedag 

Voorjaarsvakantie 

Hoofdluiskammen 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

 
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)         

 

Alle medewerkers van het Montessori Kindcentrum wensen u een warm en 

gezond 2021! 
 

De Rupsjes konden in het nieuwe jaar ook niet naar de opvang. De kinderen die naar de BSO gingen 

worden opgevangen op basisschool het Veer in Duiven. Kinderen die vanuit school naar de 

noodopvang gaan, worden met een busje opgehaald bij school. 

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

                      

Wat een rare start, na een kerstvakantie van twee en een halve week. Elkaar niet live ontmoeten, 

maar weer volop afstandsonderwijs. 

Happy Newyear  

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

Bijzondere tijden 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

Gelukkig hebben we nagenoeg alle kinderen in ieder geval weer online gezien. We zijn aangenaam 

verrast te zien en horen hoe enorm de kinderen gegroeid zijn in het online werken. Ook wij merkten 

dat we weer van alles bijgeleerd hadden en het afstandsonderwijs snel op konden pakken. 

 

Een klein deel van de kinderen is op school aanwezig, omdat de ouders recht op noodopvang hebben 

of omdat zij tot de kwetsbare onderwijsgroep behoren. De groep die noodopvang aangevraagd heeft 

is behoorlijk gegroeid ten opzichte van maart 2020. De opvang wordt grotendeels door stagiaires en 

de onderwijsassistent geregeld, maar ook de leerkrachten springen regelmatig bij. Met enig kunst 

en vliegwerk kunnen we het opvangen van de kinderen met het onderwijs van de thuiswerkers 

combineren. Hoe meer kinderen er in de opvang komen, hoe ingewikkelder dit zal worden. 

 

Wat wordt er thuis hard gewerkt! We zien weer prachtige foto’s, filmpjes, werkjes en presentaties 

binnenkomen. Heel mooi om te zien hoe de kinderen de structuur van deze vorm van onderwijs 

weer oppakken. We zien ook hoe intensief u uw best doet om de kinderen thuis te begeleiden. Dit 

zal veel tijd en energie van u vragen, grote dank daarvoor! 

We wensen u veel succes en sterkte voor de komende week en hopen samen met u dat we maandag 

18 januari weer naar school mogen.  

 

Mocht er in uw gezin iemand besmet raken met corona, dan stellen we het op prijs als u ons 

hierover informeert. We willen graag inzicht hebben in het aantal besmettingen om te kunnen 

bepalen of we acties moeten ondernemen zoals het informeren van ouders, aanpassen van bepaalde 

maatregelen of het inschakelen van de GGD. Tot nu toe hebben we geen besmette leerkrachten 

gehad, onder kinderen zijn ons enkele gevallen bekend. Veel gezondheid gewenst voor iedereen! 

 

First Lego League 

Op dit moment is nog niet helder of en hoe de FLL doorgaat. We hopen natuurlijk van wel, want de 

Ara’s hebben zich zo goed voorbereid. We houden u op de hoogte. 

 

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  
 

 

Omdat de eerste weken van dit kalenderjaar thuisonderwijs wordt gegeven, gaan we de afname van 

de citotoetsen verschuiven. Omdat we op dit moment nog niet weten of de scholen maandag 18 

januari weer open gaan, wachten we even met het bepalen van een nieuw moment. De verslagen 

(rapporten) zullen in ieder geval ook later uitgereikt worden en de oudergesprekken zullen later dan 

gepland plaatsvinden. We gaan er op dit moment vanuit dat de oudergesprekken nog online zullen 

zijn. We houden u op de hoogte.  

 

Voor de ouders van groep 8 is het goed om te weten dat uw kind vóór 15 maart aangemeld moet 

zijn op een middelbare school. We hopen dat we de bespreking van het onderwijskundige rapport, 

dat aangeleverd moet worden op de middelbare school, in ieder geval voor 15 maart gevoerd 

kunnen hebben, maar dat zal er waarschijnlijk om spannen. Het is goed om de aanmelding bij de 

gekozen school alvast te doen, het OKR kan dan na de bespreking met u en uw kind direct door ons 

digitaal klaargezet worden voor de nieuwe school. 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Verschuiven planning 

Nieuws uit de MR 



   

 

   

 

Normaal gesproken kon uw kind van tevoren allerlei scholen bezoeken tijdens de open dagen. 

Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom hebben alle middelbare scholen in deze omgeving 

presentaties van hun scholen gemaakt die u via deze link kunt bekijken. www.kiesjenieuweschool.nl 

Dit is zeker ook alvast interessant voor de kinderen van groep 7. 

 

Zoals de situatie er nu uitziet, zullen we ook in de loop van dit jaar nog aanpassingen bij 

verschillende activiteiten moeten doen. Ouders kunnen voorlopig nog niet de school in, tenzij u een 

afspraak hebt. We vragen u dan een mondkapje te dragen.  

Carnaval vieren we op donderdag 11 februari in de eigen klas. Natuurlijk mogen de kinderen dan 

lekker gek verkleed naar school komen. 

De schoolvieringen blijven we dit schooljaar zonder ouders vieren, via Klasbord zullen we u een 

impressie geven. 

We hebben ook besloten om MKCdoet!, de vrijwilligersactie waarbij kinderen bij veel verschillende 

organisaties gaan helpen, af te zeggen. Dit vraagt veel voorbereiding, waar we op dit moment geen 

tijd voor hebben en daarnaast is hiervoor veel ouderhulp nodig en bezoeken we allerlei bedrijven en 

organisaties, waaronder ook kwetsbare ouderen. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer aan 

de slag met vrijwilligerswerk. 

 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs 

 

https://images.app.goo.gl/oxSUXeNPJr7TwYy7A  

                                                                                                  

                                                                                          Team Montessori Kindcentrum 

Tips voor thuisonderwijs of info over corona 

http://www.kiesjenieuweschool.nl/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs
https://images.app.goo.gl/oxSUXeNPJr7TwYy7A

