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Agenda      

wo 22 jan 

do 30 jan 

vr 31 jan 

 

za 1 feb 

vr 7 feb 

vr 14 feb 

wo 19 feb 

do 20 feb 

vr 21 feb 

24 t/m 28 feb 

Ma 2 en do 5 mrt 

 

Vr 6 mrt 

 

OV overleg 

Landelijke staking, Kikkers en Zebra’s vrij, andere groepen gaan naar school 

Vrije vrijdag kleuters 

Landelijke staking, Kikkers en Zebra’s vrij, andere groepen gaan naar school 

Schoolschaaktoernooi Westervoort 

Warme truiendag 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagen mee  

Carnaval, kinderen om 12.00 uur uit en ’s middags vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Verslagbespreking en bespreking onderwijskundige rapporten VO 

schoolverlaters 

MKC doet! actie 
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 (7/8)         

Djay is vier jaar geworden en draait met ons mee bij de Vlinders. We wensen jou en je ouders een 

fijne tijd toe bij ons op school. 

Maare heeft afscheid genomen van de Giraffen. We wensen je veel succes op de nieuwe school. 

Woensdagavond is de eerste bijeenkomst voor leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers van Puck& Co geweest over 'slimme peuters'. 

De avond werd verzorgd door Lisette ter Heerdt en Marjolein Mooijman. 

Het was een zinvolle en inspirerende avond. In maart en april zullen nog 

een tweede en derde bijeenkomst plaatsvinden. We vinden het mooi dat 

we hiermee de verbinding tussen 

opvang en onderwijs kunnen 

vergroten, naast de kennis die we 

gezamenlijk opdoen over kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Binnen ons kindcentrum hebben we 

hier immers regelmatig mee te 

maken. 

We zijn nog op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor 

onze Oudercommissie. U kunt zich opgeven bij Puck&Co: 

montessoribso@puckenco.nl. 

Omdat de Kikkers en Zebra's donderdag 30 en vrijdag 31 januari 

vrij zijn, kan de BSO, wanneer er voldoende animo is, beschikbaar 

Welkom en afscheid 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

zijn voor opvang. Uw kinderen zullen dan op een locatie in Velp opgevangen worden. Mocht u hier 

gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers of een 

aanvraag doen via montessoribso@puckencol.nl.  

tra 

tr 

Volgende week donderdag en vrijdag is de school gewoon open, omdat het merendeel van het team 

niet staakt. De Kikkers en Zebra’s zijn die dagen wel vrij omdat deze leerkrachten staken, de 

andere kinderen zijn gewoon op school.  

 

Aanmeldingen DaVinci Westervoort 

De eerste aanmeldingen van leerlingen voor het nieuwe schooljaar komen al weer binnen. De 

afgelopen weken krijgen wij binnen DaVinci een helder beeld over de mogelijke vrije plekken in de 

groepen van volgend schooljaar. Ouders, wiens kind op de wachtlijst staat en op de reguliere 

afdeling van Montessori zitten, hebben al een afspraak gepland staan met Femke. Mocht Femke nog 

geen contact met u hebben opgenomen, mail haar dan even op femke.peters@liemersnovum.nl 

  

Terugblik ouderinformatie-avond 14 januari 2020 

Vorige week dinsdag hebben Desiree Houkema en Albert Kaput voor een volle zaal een informatie-

avond gegeven. We kunnen terug kijken op een positieve avond waar veel ervaringen en vragen met 

elkaar zijn gedeeld. Momenteel is de verslaglegging van die avond nog niet binnen. Zodra deze 

informatie er is, wordt deze naar jullie opgestuurd. 

Noteer in ieder geval de tweede avond alvast in uw agenda: donderdagavond 14 mei, locatie 

Montessori Kindcentrum, aanvang 19:30 uur. 

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.  

Vrijdag 7 februari zetten we de verwarming een standje lager, dus lekkere warme 

truien en sokken aan!  

 

Op woensdag 19 februari krijgen alle kinderen hun verslag mee waarin de ontwikkeling van uw kind 

beschreven wordt. In de week na de voorjaarsvakantie zijn de verslagbesprekingen en gaan we 

hierover met u in gesprek. De leerlingen van groep 8 zijn aanwezig op deze avonden en zij 

bespreken samen met de leerkracht en hun ouders het onderwijskundig rapport, dat naar de 

middelbare school gestuurd wordt. Uiterlijk 15 maart moet bekend zijn naar welke school uw kind 

gaat. 

Komt u ook kijken op zaterdag 1 februari tijdens het schoolschaaktoernooi? 

Wat leuk dat al zoveel kinderen zich ingeschreven hebben. Het toernooi start 

Nieuws uit de MR 
 

Vrijdag 7 februari, warme truiendag 

Schoolschaaktoernooi 

 

Verslagen mee 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
 

Herinnering vrije dagen Kikkers en Zebra's op donderdag 30 en vrijdag 31 januari  

mailto:femke.peters@liemersnovum.nl
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

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

Rivierweg 1 in Westervoort. Schaakmeester Niels van der Mark, zal de organisatie op zich nemen. De 

deelnemers krijgen maandag een informatiebrief van hem mee. Alvast heel veel succes en 

schaakplezier gewenst.  

Dit schooljaar staan weer open dagen gepland om nieuwe ouders en kinderen de kans te geven 

kennis te maken met onze school. Huidige ouders zijn onze beste ambassadeurs en daarom willen 

we vragen of er ouders zijn die bereid zijn nieuwe ouders te vertellen over uw ervaringen met ons 

onderwijs en onze school. Dit geldt voor beide afdelingen. De open dagen worden dit jaar gehouden 

op donderdag 12 maart van 9.00 tot 14.00 uur, zaterdag 21 maart van 11.00 tot 14.00 uur en 

donderdag 14 mei van 9.00 tot 14.00 uur. Mocht u bereid zijn om nieuwe ouders te informeren over 

onze school, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of aan Tjitske. 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

 

Ouderparticipatie op open dagen 

 


