
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 09, 09 mei t/m 31 mei 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

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 

ma 30 mei 

Wo 1 juni 

Ma 6 juni 

Di 7 juni 

Do 9 juni 

Vr 10 juni 

 

Do 16 juni 

Vr 17 juni 

Zo 19 juni 

Wo 22 juni 

Vr 24 juni 

Wo 29 juni 

 

 

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, aanvang 19.30 uur, thema Gezond gedrag 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag, alle kinderen vrij 

Start afname citotoetsen 

Ontruimingsoefening 

Ondersteuningsteamoverleg 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Schoolfotograaf 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolviering Panters, Ara’s, Olifanten en Zebra’s 

Open dag MKC van 9.00 – 14.00 uur 

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Kikkers en Giraffen 

Vaderdag 

Ouderavond over hoogbegaafdheid door Desirée Houkema en Albert Kaput 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Verslagen mee voor de kinderen van groep 1 t/m 7 

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) 

Deze maand worden Yora, Suze en Mauritz 4 jaar. Dinsdag is Maxine gestart bij de Kikkers. Ook Sam is nieuw en 

hij is gestart bij de Panters. Een heel fijne tijd bij ons op school voor jullie en voor jullie ouders. 

 

Opnieuw babygeluk; welkom op de wereld voor Yena Lisa, zusje van Lora. We wensen jullie heel 

veel geluk, gezondheid en plezier samen!  

 

Rupsjes:  

Welkom bij de Rupsjes voor Aaron, Walt, Rosalie en Eefje. We wensen jullie heel veel plezier bij ons. De peuters 

spelen, praten en werken rondom het thema ‘Rupsje nooitgenoeg’.  

Dolfijnen: 
Bij de Dolfijnen zijn Sem, Fayén, Aylin en Sidar gestart. Veel plezier op de BSO! Het thema bij de Dolfijnen is de 
komende weken: natuur en avontuur. 

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

 
 

 

Op 30 mei is Afke Meijrink, onze locatieleidster van Puck&Co, na een kort 

ziekbed overleden. Wij kijken terug op een prettige samenwerking met Afke 

tijdens de opbouw van ons MKC.  

Afke is 47 jaar geworden. 

 

We wensen haar familie en vrienden veel sterkte  bij dit enorme verlies. 

 

 

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

 

Het jaar vliegt voorbij, we zijn al weer in de laatste periode van het schooljaar aangekomen. We gaan deze in 

met een fris geschilderde school, in de meivakantie is al het houtwerk weer netjes bijgewerkt. 

 

In de laatste periode zijn we als team druk met de jaarplanning voor het komende schooljaar, groepsindeling en - 

verdeling en formatie. Volgend schooljaar kunnen we weer extra leerkrachttijd inzetten vanuit de NPO-

middelen. Dit jaar konden we een groot deel inzetten van deze tijd, maar is het ook opgegaan aan vervanging 

van zieke en afwezige leerkrachten.  

 

Maandag 23 mei komen collega’s van scholen binnen de stichting LIemersNovum onze school bezoeken en onze 

onderzoeksvraag beantwoorden: Hoe en waarin is het doelgericht- en zelfgestuurd werken van kinderen 

zichtbaar en waar valt nog winst te behalen? We zijn heel benieuwd naar hun bevindingen en krijgen aan het 

einde van deze dag een terugkoppeling van het auditteam. Uiteraard zullen we de uitkomsten daarna ook met u 

delen. 

 

Wat een mooie opkomst was er tijdens de ouderavond over hoogbegaafdheid van Desirée Houkema en Albert 

Kaput. Inmiddels hebben alle ouders de informatie gekregen die zij die avond gedeeld hebben. Onze school 

heeft veel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of kinderen die begaafd of hoogbegaafd zijn. We hopen 

dat zij u hebben kunnen inspireren en adviseren. Fijn dat er ook veel ouders aansloten van de Montessori-

afdeling. Woensdag 22 juni wordt een vervolg gegeven aan deze avond.  

 

Dinsdag 10 mei heeft de MR vergadert. De laatste bijeenkomst voor dit schooljaar zal op dinsdag 21 juni 

plaatsvinden. 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.                              

 

Inmiddels is al het geld van de sponsorloop geteld en komen we tot een totaalbedrag van € 4.200,-, geweldig!!!  

Wat een enorm bedrag. Hiermee komen we weer een stukje dichter bij de realisatie van het plan. Enorm 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Laatste periode schooljaar 

Groen schoolplein 

Nieuws van de MR 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

bedankt voor alle bijdragen! Ook van de gemeente Westervoort hebben we een flink bedrag gekregen en er 

lopen nog verschillende subsidieaanvragen. We zijn er nog niet, maar komen steeds een stapje dichterbij. 

 

De werkgroep plein heeft gevraagd of ouders willen helpen met het bezoeken van bedrijven in de omgeving die 

mogelijk een bijdrage willen leveren. Zij kunnen nog zeker hulp gebruiken. De werkgroep heeft ook nog een 

aantal andere acties opgezet; volgende week start een Jantje Betonactie waarbij kinderen loten kunnen 

verkopen, fysiek of digitaal, en waarbij de opbrengst voor 50% voor Jantje Beton is en de andere 50% mogen wij 

gebruiken voor ons plein. U hoort hier volgende week meer over. Ook is een crowdfundingactie gestart om geld 

in te zamelen voor ons plein. Mocht het bedrijf waarbij u werkt of mochten vrienden/ kennissen bereid zijn een 

bijdrage te leveren aan het vergroenen van ons plein, dan kunnen zij via deze link 

https://www.groenvoorgelderland.nl/school/montessori-kindcentrum-in-westervoort/donate een donatie doen. 

We zullen deze link ook nog delen via Social Schools, zodat u hem kunt delen met uw omgeving. 

 

Na de zomervakantie gaat de renovatie van het plein beginnen. Hoe meer middelen we ophalen, des te meer 

kunnen we aanpassen op ons plein. 

 

Donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf. Ook de jongere broertjes en zusjes mogen weer op de foto. U hoort 

t.z.t. hoe dit georganiseerd wordt. De kinderen komen vaak het meest tot hun recht in vrolijke en fleurige 

kleding. 

 

Dringend vakantiegezinnen gezocht voor Poolse kinderen voor 2 weken.  

 

Pax Kinderhulp nodigt Poolse kinderen uit van 2 juli - 17 juli voor een onbekommerde vakantie in de regio Duiven 

en Westervoort. Hiervoor zijn minimaal 8 gezinnen nodig, momenteel zijn er nog maar 3. Voor 13 mei moet 

besloten worden of het door kan gaan. Dus wacht niet te lang met aanmelden als je mee wilt doen.  

 

Een verhaaltje voor het slapen gaan, een beschermende arm om je heen en weer even kind mogen zijn. Dit geluk 

probeert Pax Kinderhulp kwetsbare kinderen te bieden, die onder moeilijke omstandigheden leven. Voor het 

vakantiegezin zijn alleen de kosten die binnen het gezin zelf worden gemaakt zoals eten, drinken en eventueel 

uitstapjes. die je als gezin onderneemt. Er worden 2 kinderen (leeftijd 6-12 jaar) in een gezin geplaatst. Iedere 

werkdag is er dagopvang in Westervoort vanaf 8.00 tot uiterlijk 17.30. Er zijn ook meerdere uitstapjes die 

voor de kinderen georganiseerd worden o.a. naar de dierentuin.  

 

Meer informatie op www.paxkinderhulp.nl of neem contact op met Michal Pyrek, 06-53651794. 

 

De Techniekdag op zaterdag 14 mei vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in 

Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is 

niet nodig.  

Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers    

 

Oproep vakantiegezinnen voor Poolse kinderen 

Schoolfotograaf 

Open dag Kunstwerk 

Techniekdag de Liemers zaterdag 14 mei 

https://www.groenvoorgelderland.nl/school/montessori-kindcentrum-in-westervoort/donate
http://www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers.
http://www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers.


   

 

   

 

 
 

                                                                                                                           Team Montessori Kindcentrum 


