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Agenda      

vr 1 feb 

za 2 feb 

ma 4 t/m vr 8 feb 

vr 8 feb 

vr 15 feb 

wo 20 feb 

do 21 feb en ma 

ma 25 feb 

do 28 feb 

vr 1 mrt 

ma 4 t/m 8 mrt 

 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolschaaktoernooi  

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 en bespreking OKR voor ouders en kinderen 

 

Carnavalsviering, kinderen ’s middags vrij i.v.m. werkmiddag team 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 
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)           

 

Vorige week is Marijn gestart bij de Giraffen. We wensen hem en zijn ouders een heel fijne tijd toe 

bij ons op school. 

 

Lilian Scholts, leesconsulent  en Media coach van Kunstwerk 

de Liemers, was op bezoek bij de Rupsjes. Ze heeft 

voorgelezen en spelletjes gedaan in het kader van de 

Nationale voorleesdagen. Op de buitenschoolse opvang en 

peuteropvang hebben we 2 stagiaires: Pieter (student 

Pedagogie HAN) en Blythe, (student SPW Kinderopvang 

MBO). We willen ook Fleur veel speelplezier op de BSO 

wensen. 

 

 

Volgende week gaat de designweek dan echt van start! We hebben er heel veel zin in. De ouders die 

komen helpen hebben een informatiemail gehad en alle devices staan klaar om te beginnen. In de 

designweek hopen we de antwoorden te vinden op de vraag; ‘hoe verkleinen we onze ecologische 

voetafdruk’.  

Wat is er de afgelopen weken ook al veel gebeurd! Interessante excursies, informatieve gastlessen, 

een vuilniswagen die we konden bekijken, de bus met VR-brillen waarin een virtuele rondleiding 

Welkom 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Schoolproject Designweek 
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gegeven werd, de plastic waterval die in de hal wordt opgebouwd door Marcha, de prachtige 

ontwerpen die de kinderen gemaakt hebben, enzovoort, enzovoort. Vrijdag 8 februari houden we 

een expositie en kunt u zien wat we allemaal ontworpen en meegemaakt hebben. U bent van harte 

uitgenodigd en natuurlijk zijn ook alle opa’s, oma’s, vrienden en kennissen van harte welkom. 

In de designweek liggen alle bijzondere lessen zoals fysiotherapie, plusklas, schaken en Spaans stil, 

omdat kinderen anders interessante dingen zouden kunnen missen. 

 

We zijn heel blij met de ouders en bedrijven die ons al op wat voor manier dan ook sponsoren in dit 

project. De Rotary uit Duiven heeft besloten ons te sponsoren voor een bedrag van € 250,-- en ook 

dat waarderen we enorm. Hartelijk dank, namens het team van MKC. 

     

Zaterdag 2 februari wordt het schoolschaaktoernooi gehouden. Leuk dat 

een behoorlijke club zich opgegeven heeft. Martijn, onze schaakleraar 

gaat met de kinderen mee om ze aan te moedigen en ondersteunen. 

Komt u ook even kijken? De wedstrijden starten om 12.30 uur in de Nieuwhof in Westervoort.  

 

 

 

 

 

De uitslagen van de tevredenheidspeilingen van leerlingen (v.a. groep 6), ouders en medewerkers 

zijn binnen en we zijn heel blij met de uitkomsten. Alle uitkomsten gaan naar de 

Medezeggenschapsraad en zullen uitgebreid in het team besproken worden. Daarna zullen we in de 

nieuwsbrief een samenvatting geven van de uitkomsten. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en die 

worden met het team en de MR in een plan van aanpak uitgewerkt en opgepakt. We waarderen het 

dat u de tijd genomen heeft ons feedback te geven en we zijn er trots op dat de school zoveel 

tevreden ouders, kinderen en medewerkers kent.       

 

Na de kerstvakantie zijn we als collega’s tijdens de pleinwacht oranje hesjes 

gaan dragen om meer op te vallen tijdens de pauzes. We horen van kinderen 

nog wel eens de opmerking; ‘er was geen pleinwacht op het plein’, maar er is altijd pleinwacht. 

Deze wordt blijkbaar niet altijd gesignaleerd en daarom de oranje hesjes. 

Er zijn tijdens elke pauze 2 pleinwachten aanwezig; 1 voor de kleuters en 1 voor de midden-, 

tussen- en bovenbouwkinderen. Wanneer alle kinderen buiten zijn, spelen we met z’n allen op het 

grote plein en zijn beide pleinwachten daar ook aanwezig. 

Op woensdag tijdens de kleine pauze en op donderdag tijdens de grote pauze is het beweegteam 

van Creon op het plein. 4 Bevoegde, sportieve mannen en vrouwen die met de kinderen allerlei 

sport- en spelactiviteiten doen. Een feestje voor de kinderen en het geeft ons de gelegenheid even 

samen te kunnen pauzeren.  

 

Donderdagochtend 28 februari vieren wij Carnaval. Kinderen 

mogen die ochtend verkleed naar school komen. Ze krijgen wat 

lekkers te eten en drinken, dus hoeven niets mee te nemen. 

’s Middags zijn alle kinderen vrij en gaat het team aan de slag met de voorbereidingen van de 

studiedag van vrijdag 1 maart.  

Schoolschaaktoernooi 

Tevredenheidspeilingen 

Opvallende pleinwacht 

Carnaval donderdagochtend 28 feb, ’s middags vrij 



  

Woensdag 20 februari krijgt uw kind het verslag mee. In de dagen daarna gaan de leerkrachten met 

u in gesprek over de uitkomsten. Voor de kinderen die dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaan 

staan de oudergesprekken in het teken van het bespreken van het onderwijskundige rapport en de 

schoolkeuze.  

Vanaf maandag 11 februari kunt u intekenen op de lijsten die op de tafels in de hal liggen en bij de 

Vlinders op het prikbord hangen, graag uiterlijk vrijdag 15 februari. 

In deze gespreksronde willen we graag alle ouders spreken, omdat we het belangrijk vinden om de 

ontwikkeling van uw kind met u te bespreken. Dus tekent u allemaal in?  

Vanaf maandag 18 februari hangen de intekenlijsten bij de groep van uw kind, zodat u nogmaals 

kunt checken hoe laat u ingetekend heeft. 

Donderdag 21 februari en maandag 25 februari zijn de verslagbesprekingen. U kunt voor de middag 

of de avond intekenen. Van 17.30 tot 18.15 uur eten we gezamenlijk als team. 

 

Volgende week begint bij de Giraffen een LIO-stagiaire. Haar naam is Agneta Lagé en zij komt op 

maandag en dinsdag bij ons lesgeven. De eerste weken zal zij vooral meedraaien en meekijken en 

wanneer zij ons onderwijssysteem, de aanpak en de kinderen goed kent, neemt zij op maandag en 

dinsdag de lessen van Lotte over. Hierdoor krijgt Lotte tijd voor extra begeleiding van de kinderen 

in haar groep en eventueel daarbuiten. We heten Agneta van harte welkom in ons team. Hieronder 

stelt zij zich aan u voor. 

 

Ik ben Agneta Lagé en volg momenteel de Pabo in deeltijdvorm aan de HAN in Nijmegen. Vanaf 4 

februari zal ik op maandag en dinsdag mijn afstudeerstage lopen bij de Giraffen. De eerste paar 

weken van deze stage zal ik gebruiken om jullie, de collega’s en de school te leren kennen. Daarna 

zal ik ook de lesdagen op maandag en dinsdag voor mijn rekening gaan nemen. Ondertussen moet ik 

ook een afstudeeronderzoek in de klas doen. Hoe dit precies vorm zal gaan krijgen is nu nog niet 

helemaal duidelijk. Daarom kan ik hier nog geen verdere uitleg over geven.   

 

Wat kan ik nu verder over mijzelf vertellen? 

Ik ben 39 jaar, ben graag eerlijk, in voor een grapje en erg nieuwsgierig. Ik wil altijd alles weten.  

Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 jongens. Zij zijn 8 en 10 jaar oud. Meestal zijn ze erg 

lief, al kunnen ze af en toe best eens ondeugend zijn. We hebben ook twee schatten van katten. 

Omdat alle mannen bij mij thuis voetballen ben ik vaak langs het voetbalveld te vinden.  

Mijn andere hobby’s zijn het lezen van een spannend boek, het kijken van een spannende film, 

koken en taarten bakken. Maar ook van het maken van een wandeling kan ik genieten. Helaas heb 

ik nu niet zoveel tijd meer voor mijn hobby’s omdat ik erg druk ben met mijn studie, maar dat 

komt wel weer als ik mijn studie heb afgerond. 

Verder werk ik naast mijn studie nog 2 dagen in de week bij Roosterbeheer van Pro Persona. 

 

Natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig naar jullie. Ik kan niet wachten om op 4 februari kennis met 

jullie te maken. Maar net zoals ik veel vragen voor jullie heb zullen jullie vast ook nog vragen voor 

mij hebben. Kom deze dan gerust stellen. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen. 

Ik heb er zin in! Tot 4 februari! Groeten van Agneta 

 

Ook in het voorjaar zijn er weer twee bijzondere jeugdvoorstellingen te zien in Het Musiater. 

Verslagbespreking en bespreking onderwijskundige rapport schoolverlaters 

LIO-stagiaire bij de Giraffen 

Tip 



Voor beide voorstellingen is er nu een 2=1 aanbieding! Zie bijlage. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Team Montessori Kindcentrum  


