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Agenda      

ma 7 jan 2019 

vr 11 jan 

 

ma 14 jan 

 

vr 18 jan 

vr 1 feb 

ma 4 t/m vr 8 feb 

vr 8 feb 

vr 15 feb 

wo 20 feb 

do 21 feb en ma 

25 feb 

 

Nieuwjaarsontmoeting, 8.30 uur in de hal van school 

Start van het schoolproject ‘Afval, hoe verkleinen we onze ecologische 

voetafdruk?’ 

Start citotoetsperiode 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Vrije vrijdag kleuters 

Vrije vrijdag kleuters 

Designweek,  ‘Afval, hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk?’ 

Expositie en afsluiting schoolproject, aanvang 13.45 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagen mee groep 1 t/m 8 

Verslagbesprekingen voor ouders 

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)           

 

Geel, de kleur van de nieuwe boosheid, van het verzet en het aangeven van grenzen. 
Blauw, de kleur van de koele cijfers. 
Rood, de kleur van de lange hete zomer en van het hart dat 

spreekt 
Groen, de kleur van wat we samen moeten doen, de kleur van 

jullie toekomst! 
Oranje, de kleur van …. Gaan we toch eindelijk een keer 

winnen? 
Roze, de kleur van de bril waarmee we kijken, vol 

vertrouwen, hoop en verwachting 
Zwart, eigenlijk geen kleur, de kleur van het wantrouwen, het 

pessimisme en van de rouw. 
Regenboogkleuren, de kleuren van de liefde, in alle soorten 

en maten. 
 

Welke kleur kies jij? 
 

We wensen u en uw kind(eren) een boeiend en kleurrijk 2019!  

 

In het nieuwe jaar zijn Lotte en Djayden gestart. Lotte bij de Giraffen en Djayden bij de Vlinders. 

We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op het MKC. 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Welkom en afscheid 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 

Voor de vakantie hebben we van Ethan uit de Giraffen afscheid genomen. Hij gaat naar een school 

die nog beter bij hem past. Arasham uit de Vlinders is in de vakantie verhuisd. We wensen Ethan en 

Arasham heel veel plezier op de nieuwe school. 

 

Ook de leidsters van de Rupsjes wensen u een heel gezond en gelukkig 2019!  

De Peuteropvang heeft 2018 afgesloten met een gezellig kerstontbijt met kinderen en ouders. 

In het nieuwe jaar gaan ook de Rupsjes werken over duurzaamheid. 

Op de BSO zijn een aantal nieuwe kinderen gestart:Roos, Noah en Lotte, we wensen hun veel 

speelplezier bij de Dolfijnen! 

      

De kamouders hebben deze keer geen hoofdluis gevonden. Fijn!  

 

Vandaag is het schoolproject ‘Hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk’ van start gegaan met 

een fantastische opening door Frits Vonk, de broer van de beroemde bioloog Freek Vonk. Hij 

vertelde ons over de risico’s van afval voor onze dieren en de planeet en hij kreeg hierbij hulp van 

Rijnout uit de Panters. 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

                
 

Hoofdluis 

Schoolproject Designweek 
 

Nieuws uit de Rupsjes 
 
 



 

 

Daarna heeft Floor van Designweek@school het schoolproject geïntroduceerd en mocht Sophie van 

de Vlinders haar voet meten aan die van Marius om symbolisch te meten wie de grootste ecologische 

voetafdruk achterlaat op onze planeet. 

 

De kinderen zijn in alle groepen direct aan de slag gegaan met het thema en de komende weken 

zullen we ’s middags verder gaan met het project. Vier vrijdagen lang zal er een bus naar school 

komen met virtual realitybrillen en proefjes, er komt een vuilniswagen langs, we gaan afval ruimen 

in de wijk en nog heel veel meer. In de uiteindelijke designweek ( 4 t/m 8 februari) staan alle 

dagen, ook de ochtenden, in het teken van het project. Wat zal er die week veel op andere 

manieren geleerd worden. Komt u het eindresultaat van alle processen ook bekijken tijdens de 

expositie? De expositie wordt vrijdag 8 februari gehouden. Vanaf 13.45 uur zijn ouders, broertjes en 

zusjes, opa’s en oma’s, buren en vrienden van harte welkom.  

Veel ouders hebben zich al ingetekend op de hulplijsten die bij de groepen hangen. Mocht u zich 

opgegeven hebben, maar nog niet ingetekend staan op de één van de lijsten, dan kunt u dat alsnog 

doen. In de hal hangt nu ook het overzicht van de uiteindelijke designweek. We kunnen daar nog 

ouderhulp gebruiken, dus als  u wilt kunt u zich daar ook nog inschrijven. Mocht er iets wijzigen in 

uw planning, wilt u dat dan op tijd aangeven bij de leerkracht?  

De school zinderde en bruiste vandaag van de ideeën die losbarstten! 

NB. In de uiteindelijke designweek zullen de lessen van Spaans, schaken en de plusklas komen te 

vervallen. 

 

Inmiddels is de opbrengst van de kerstmarkt bekend: € 920,25! Dat is een fantastisch resultaat. Dit 

bedrag wordt overgemaakt aan de stichting Up4us, het Oegandese kinderkoor dat vorig schooljaar 

ons jaar afsloot met swingende workshops en een geweldig eindfeest. Zij gaan met het geld 

onderwijs voor kinderen in Oeganda toegankelijk maken. 

 

Maandag is Harmen, onze nieuwe conciërge, gestart. We zijn heel blij dat we in de gelegenheid zijn 

om een betaalde conciërge aan te stellen, hiermee wordt het team ontlast. We heten Harmen van 

harte welkom in ons team en zien uit naar een prettige samenwerking. Harmen heeft zichzelf al 

voorgesteld in alle groepen en de kinderen wisten hem al snel voor hulp te vinden. Harmen werkt op 

maandag, woensdag en vrijdag. 

Naast Harmen blijft Rob, wanneer mogelijk, ook conciërgewerkzaamheden doen.  

  

In de 2e, 3e en 4e week van januari nemen we de citotoetsen af bij kinderen van groep 3 t/m 8. Voor 

de kleuters wordt het observatie- en registratiesysteem KIJK! ingevuld. Uw kind krijgt 20 februari 

het 1e verslag mee en in de dagen daarna zullen de verslagbesprekingen plaatsvinden.                     

 

Op het grote plein staat een kledingcontainer waarin u oude kleding, schoeisel, lappen en lompen 

kwijt kunt. Wij krijgen als school hiervoor een vergoeding en in december was de opbrengst:            

€ 181,20. Hartelijk dank! Hiervoor  kunnen we weer leuk spelmateriaal kopen. 

Opbrengsten goede doel kerstmarkt 

Welkom 

Citotoetsen  

Opbrengsten kledingcontainer 



 

 
 

 

                                                                                                                                                                           

Team Montessori Kindcentrum  

 


