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Agenda      

ma 6 jan 2020 

 

v.a. 13 jan 

di 14 jan 

vr 17 jan 

 

wo 22 jan 

vr 31 jan 

za 1 feb 

vr 7 feb 

 

Nieuwjaarsontmoeting, 8.30 uur 

Hoofdluiscontrole 

Start afname citotoetsen 

Ouderavond hoogbegaafdheid in Zevenaar, aanvang 19.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Start 2e ronde ateliers 

OV overleg 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolschaaktoernooi Westervoort 

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            

We vonden het fijn om alle kinderen en ouders bij de start van het 

nieuwe kalenderjaar 2020 weer te kunnen ontmoeten. We hopen 

dat iedereen genoten heeft van een fijne vakantie en gezellige 

dagen samen met familie en vrienden. Met alle letterlijke en 

figuurlijke branden waar we in de wereld mee te maken hebben, 

willen wij in ons onderwijs ook hoop en vertrouwen uitstralen in de 

kinderen; de wereldburgers van de toekomst.  

Een speciaal welkom voor de nieuwe kinderen en ouders die na de 

vakantie gestart zijn. Welkom voor Laurens en Feline bij de 

Vlinders, welkom voor Abel en Thom bij de Giraffen, welkom voor Mike, Manuela en Niels bij de 

Olifanten en welkom voor Nikita bij de Zebra's. We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd 

toe bij ons op school.  

We hebben afscheid genomen van Djayden en Matthew en wensen hen een fijne tijd toe op de 

nieuwe school. 

Willy, Stefan, Lorena, en de drieling: Hanna, Norah en Roan zijn gestart bij de Rupsjes. We wensen 

de kinderen een leerzaam jaar vol speelplezier! Op de peutergroep werken we vanaf 9 januari aan 

het thema Ruimte net als bij de Vlinders en Kikkers. 

Op de BSO (De Dolfijnen) zijn we bezig met het thema : Wat maak je me(nu)? De kinderen zullen 

gerechtjes bereiden en ook knutselen over dit thema. Om de maandag komen stagiaires van de 

Beweegteam Westervoort sport en spelletjes met de kinderen doen. 

We zijn op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor onze Oudercommissie. U kunt zich 

opgeven bij Puck&Co: montessoribso@puckenco.nl. 

Omdat twee groepen, de Kikkers en Zebra's donderdag 30 en vrijdag 31 januari vrij zijn, kan de 

BSO, wanneer er voldoende animo is, beschikbaar zijn voor opvang. Mocht u hier gebruik van willen 

Een gezond en vredevol 2020 

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
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maken, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers of een aanvraag doen via 

montessoribso@puckencol.nl. 

Zoals gemeld staken twee leerkrachten van ons team op donderdag 30 en vrijdag 31 januari, de 

meerderheid niet. Dat betekent dat op donderdag 30 en vrijdag 31 januari alleen de Kikkers en de 

Zebra's vrij zijn.  

 

Herinnering ouderavond dinsdag 14 januari 2020 

Dinsdagavond 14 januari zijn alle ouders van hoogbegaafde kinderen uitgenodigd voor de 

bijeenkomst met Desirée Houkema en Albert Kaput. De avond begint om 19.30 uur en vindt in 

Zevenaar plaats op de DaVinci locatie van het Carrousel, Bizetstraat 1. Graag tot dan.  

  
De Vloer start op DaVinci! 

In de voorgaande nieuwsbrieven informeerden wij u al dat DaVinci een samenwerking aan gaat met 

podiumschool ‘De Vloer’. Vanaf maandag 20 januari zullen de Ara’s starten met de discipline 

‘Musical’. De docent voor deze periode is Stan Geurts. Hij is een muziektheatermaker, componist en 

performer en werkte onder andere voor de Nationale Opera. De Panters zullen deze periode nog 

niet meedoen. Zij hebben tot maart nog muzieklessen van de muziekvakleerkracht. 

Vanaf april zullen de Ara’s en Panters expressieve theaterlessen krijgen en na de meivakantie staat 

bodypercussie en tapdans op het programma. 

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 hoofdluiscontrole is gedaan. In 3 van de 7 groepen ontdekten we neten of hoofdluis. In de 

loop van de week ontving u een oproep om te helpen bij het luizenkammen. Het feit dat we na elke 

vakantie kinderen ontdekken met hoofdluis of neten, geeft aan dat het zorgvuldig en gedegen 

kammen noodzakelijk blijft. Daarom doen we ook in de nieuwsbrief nogmaals een oproep voor extra 

kamouders. U bent op maandagochtend een uurtje kwijt om samen met een aantal ouders alle 

kinderen te controleren. Daarmee draagt u er ook aan bij dat we het luizenprobleem onder controle 

houden. 

 

De schoolverlaters zijn zich volop aan het oriënteren op de scholen voor het VO. Uiterlijk 15 maart 

moeten wij de gekozen scholen gegevens aanleveren en moeten de kinderen dus ingeschreven 

staan. Tijdens de oudergesprekken in de eerste week van maart zullen wij met u en uw kind het 

onderwijskundig rapport (OKR) dat we opstellen doornemen. Dat OKR wordt opgestuurd naar de 

nieuwe school.  

Nieuws uit de MR 
 

Hoofdluiscontrole 

Overgang naar het voortgezet onderwijs 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
 

Staking januari 2020 
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Op zaterdag 1 februari wordt het schoolschaaktoernooi in Westervoort georganiseerd. Het toernooi 

zal rond 11.30 uur starten en is tegen 16:45 afgelopen. Het toernooi vindt plaats in Kulturhus De 

Nieuwhof, Rivierweg 1 in Westervoort. Ook dit jaar zal onze school deelnemen. Onze 

schaakmeester, Niels van der Mark, zal de organisatie op zich nemen.  

Het schoolschaaktoernooi is voor de groepen 3 t/m 8 en kinderen die mee willen doen kunnen zich 

opgeven bij de schaakmeester of bij de groepsleerkracht of zichzelf inschrijven op de lijst die bij 

alle klassen op de deur/ het raam hangt. 

De kleding, schoeisel en dergelijke die in de kledingcontainer die op het plein staat is gedumpt 

heeft toch weer € 109,75 opgeleverd. Daar zijn we blij mee. Mocht u uw kasten weer gaan 

opruimen, dan houden we ons aanbevolen. Het geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt voor 

buitenspelmateriaal voor de kinderen. 
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Schoolschaaktoernooi 

 

Opbrengsten kledingcontainer 

 


