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Agenda      

vr 29 jan 

ma 8 feb 

do 11 feb 

vr 12 feb 

ma 15 t/m vr 19  

ma 22 feb 

wo 24 feb 

 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Weer naar school??? Kom in je mooiste kleren! 

Carnavalsviering, kinderen mogen verkleed naar school komen 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Hoofdluiskammen 

Online 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)         

Dan ben je eindelijk vier jaar geworden en mag je nog niet naar school! Toch van harte welkom 

voor Jaylano en Yuchen en ouders. We hopen jullie binnenkort op school te kunnen zien. Fijne tijd 

toegewenst op het MKC. 

 

Deze keer geen nieuws vanuit de Rupsjes. Ook zij zijn al weken niet op school. De kinderen die naar 

de BSO gaan worden opgevangen op basisschool het Veer in Duiven. Hopelijk gaan we elkaar binnen 

niet al te lange tijd weer zien. Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl   

                      

Wat was het een teleurstelling om te horen dat de basisscholen op 25 januari nog niet open 

mochten. In ieder geval tot 8 februari zullen we het afstandsonderwijs moeten voortzetten. 

Gelukkig verloopt het digitale werken goed en zijn de meeste kinderen betrokken en enthousiast 

aan het werk. 

 

We merken dat de kinderen zich volop ontwikkelen op Teams en alle mogelijkheden die het 

programma biedt ontdekken. Dat is natuurlijk fantastisch en brengt tegelijkertijd weer nieuwe 

uitdagingen met zich mee. Daarom zijn we bezig met het opstellen van Teams-etiquette. Het is fijn 

als we allemaal dezelfde gedragsregels hanteren, zodat de lessen zo soepel en effectief mogelijk 

verlopen. 

 

De groep die gebruik maakt van de noodopvang is nog steeds groeiende. Fijn dat we op tijd weten 

welke kinderen er gaan komen en ook fijn dat zij hun werk trouw meenemen naar school. De 

stagiaires begeleiden de kinderen waar mogelijk en doen hun best om iedereen op tijd online te 

krijgen voor de instructielessen. Vanaf volgende week zullen een aantal stagiaires stoppen omdat 

hun stageperiode afgelopen is. Er komen weer nieuwe stagiaires, maar die zijn natuurlijk nog niet 

Welkom  

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

Bijzondere tijden 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
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ingewerkt. Gelukkig krijgen we vanaf volgende week ook ondersteuning van onze collega’s van Puck 

en co.   

 

We vinden het ongelooflijk wat uw kinderen en u allemaal doen thuis. Grote buiging voor al dat 

werk en de begeleiding! Nog even volhouden en hopelijk kunnen we op 8 februari weer allemaal 

naar school!                                                                                               

 

Vernieuwd rapportverslag 

Het verslag van DaVinci is sinds dit schooljaar, in beide klassen, vernieuwd. Uitgangspunten voor dit 

vernieuwde verslag zijn: 

- Een verslag door en voor de leerlingen 

- Het zichtbaar maken van ontwikkeling. Het eerste en tweede verslag zijn nu op dezelfde 

pagina zichtbaar. 

- Een mix tussen een schrijf- en een beoordelingsrapport, waarin oog is voor tops en 

aandachtspunten. 

- Overzichtelijk en duidelijk 

  

Het verslag bestaat sinds dit jaar uit de volgende onderdelen: 

- Een IK-verslag: Dit verslag wordt door de leerling ingevuld. De leerling laat zijn eigen 

voortgang op het gebied van ‘leren leren’ zien. 

- Het verslag: Iedere groep start met een korte impressie van het afgelopen jaar met een 

persoonlijk schrijven aan de leerling. Vervolgens wordt er een onderverdeling gemaakt in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, de kernvakken en de DaVinci vakken. Hier vind je de 

combinatie tussen beoordelen en begeleidend schrijven terug. 

- Toetsgegevens: Er zal een grafiek-uitdraai van de LOVS-toetsen bijgevoegd worden aan het 

verslag. De citotoetsen worden twee keer per jaar gemaakt om de vorderingen van de 

leerling zichtbaar te maken. 

  

DaVinci-onderwijs op afstand 

De Panters en Ara’s zorgen iedere dag voor een onderwijsinvulling van ongeveer 2,5 uur. Wij houden 

altijd de balans tussen kernvakken en DaVinci-vakken voor ogen. Het werken aan de leerlijnen van 

de kernvakken heeft hierin wel prioriteit. Dit komt iedere week vast terug in het weekpakket. De 

tijd, die daarin over blijft zetten we weg met DaVinci-vakken en dit kan wekelijks verschillen. 

Wij zien dat het onderwijs op afstand geen recht doet aan de essentie van het DaVinci-onderwijs. 

Juist het samenwerken, het onderliggende contact met leeftijdsgenoten, de verdiepende lessen en 

colleges en de gezamenlijke kringgesprekken zijn van belang. Ook kunnen we niet begeleiden op de 

executieve vaardigheden. Nu zien we het product of de scores in een digitaal programma. De 

werkhouding, de aanpak en inzet kunnen we vanaf een afstand niet zien. 

Mochten er vragen zijn over de invulling van het weekpakket of mogelijke hulp voor uw 

zoon/dochter, contact gerust de leerkracht hierover. Er is altijd individuele afstemming mogelijk! 

  

First Lego League 

Vanwege de lockdown worden alle regiofinales verplaatst. Wij hebben gekozen om de regiofinale in 

maart te houden. Momenteel is team NOX van de Ara’s druk bezig met de voorbereidingen hiervoor! 

Succes thuis met deze voorbereidingen! 

 

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  

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Nieuws uit de MR 



   

 

   

 

 

 

De scholen blijven in ieder geval nog tot 8 februari gesloten. Dat betekent dat we opnieuw moeten 

schuiven met de planning. We starten twee weken na de Voorjaarsvakantie met de afname van de 

citotoetsen, in de week van 8 maart. De kinderen hebben dan in ieder geval weer twee weken live-

onderwijs gehad. We nemen altijd een periode van 3 weken voor de toetsen en dat betekent dat de 

verslagen pas in de week van 29 maart klaar kunnen zijn. U hoort nog de precieze datum. 

 

Aanstaande maandag besluiten we of we de oudergesprekken van maandag 1 en donderdag 4 maart 

laten staan en wanneer de verslagbesprekingen gehouden zullen worden.  

 

Als we maandag 8 februari weer naar school mogen, worden alle kinderen uitgenodigd om in hun 

mooiste en deftigste kleren naar school te gaan. Het is toch weer een heel bijzonder moment om na 

zo’n lange lockdown weer naar school te mogen en we hadden nog wat te goed van december.  

Donderdag 11 februari vieren we Carnaval in de eigen klas en mogen de kinderen verkleed naar 

school komen. De kinderen krijgen wat lekkers vanuit de OV, maar moeten wel hun eigen ‘tien-

uurtje’ en lunch meenemen. 

 

Beste leden van de Oudervereniging, kortom, beste ouders, 
 
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de algemene leden vergadering van onze vereniging.  
deze zal plaatsvinden op woensdagavond 24 feb om 19.30 uur. We zullen via Teams en het 
mailadres van uw kind vergaderen.  
 
De vergadering zal er als volgt uit zien: 
 
1 Welkomstwoord door Tjitske Geluk , directeur MKC 
2 De afsluiting & Goedkeuring Kas 2020 OV door Thomas Vermeulen, penningmeester OV 
3 Goedkeuring begroting 2021 door Thomas Vermeulen, penningmeester OV 
4 Komende activiteiten 2021 door Richard Janssen, voorzitter OV 
5 Benoeming nieuwe bestuursleden en lege posities bestuur door Richard Janssen, voorzitter OV 
6 Uitleg Ouderportaal website door Richard Janssen, voorzitter OV 
 
Wij hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn en mocht u vooraf vragen hebben dan kunt u deze 
sturen naar ov.mkcw@liemersnovum.nl. Wij verwachten een uur bezig te zijn maar willen alle 
ruimte geven voor vragen.  
 
Met vriendelijke Groet, het bestuur Oudervereniging MKC 
 

Woensdag 27 januari van 13.00 tot 14.00 en van 14.30 tot 15.30 uur organiseert het Beweegteam 

Westervoort een bootcamp voor alle basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Deze activiteit vindt 

(coronaproof) plaats op de parkeerplaats van Sportplanet de Pals in Westervoort. Opgeven kan via 

Sjors Sportief.  

 

Sjors Sportief link voor opgeven 

bootcamp: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/162074/bootcamp   

 

Als je liever thuis sport, dan kan dat natuurlijk ook!                                                                                        

Youtube film binnen bootcamp: https://www.youtube.com/watch?v=LFAtbiqV8_A                                                                                           

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Verschuiven planning 

Bootcamp 

mailto:ov.mkcw@liemersnovum.nl
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/162074/bootcamp
https://www.youtube.com/watch?v=LFAtbiqV8_A


   

 

   

 

                                                                                           

 

Dit schooljaar gaan we gebruik maken van een nieuwe eindtoets; de ANM-toets. Deze eindtoets voor 

groep 8 wordt digitaal gemaakt en is adaptief. Dat betekent dat de toets afstemt op het niveau van 

het kind. Wanneer de kinderen weer naar school mogen, zullen we met de kinderen eerst een 

proeftoets oefenen en zullen we ouders informeren over de inhoud van de toets. 

 

Mijn naam is Yvonne Abrahams en ik woon samen met mijn vriend en onze 
zoon en dochter in Lent. Sinds 18 november 2020 verzorg ik op woensdag de 
lessen van de kleuterplusklas (Cheetah’s) en dat doe ik met heel veel 
plezier!  
Al jarenlang ligt mijn passie bij het werken met kinderen, waarbij de 
ontwikkeling om verschillende redenen extra aandacht behoeft. Na 15 jaar in 
de jeugdzorg te hebben gewerkt, besloot ik het roer om te gooien en me als 
Talentbegeleider via Bezig Brein te gaan richten op kinderen (2-12 jaar) met 
een ontwikkelingsvoorsprong. Ik specialiseerde me o.a. in slimme kleuters, 
maar wilde ook al iets betekenen voor de snelle peuters. Zodoende startte ik 
de ukIQ groep Lent. Verder begeleid ik ook de wat oudere kinderen en hun 
directe omgeving, zowel thuis als op school. Ik word enthousiast en krijg veel 
energie wanneer ik een bijdrage kan en mag leveren aan de ontwikkeling van 
een kind. Ze zien groeien en bloeien, geeft mij voldoening. 
 
In mijn vrije tijd onderneem ik graag van alles met mijn gezin. In de vakanties gaan we (waar 
mogelijk) op reis met onze camper. Verder hou ik van volleyballen, puzzelen en speel ik graag 
gezelschapsspelletjes!    
 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ 

En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 

Een paar van de vragen die aan de orde komen 

in het spel Junior Energiecoach.  

Door leerzame challenges, puzzels, 

experimenten en winacties ontdekken kinderen 

en ouders via dit spel waar ze energie kunnen 

besparen. De gemeente daagt gezinnen uit, 5 

weken lang, 15-30 minuten per week. 

Deelname is gratis! 

De volgende ronde start op 27 februari. Doe je mee? Voor meer informatie, inschrijven en een 

voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach. 

 

 

 
                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

Nieuwe collega plusklas onderbouw 

Nieuwe eindtoets groep 8 

Junior Energiecoach 

https://www.juniorenergiecoach.nl/meedoen-als/kind

