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Agenda      

ma 8 feb 

vr 12 feb 

ma 15 t/m vr 19  

di 23 feb 

wo 24 feb 

ma 1 en do 4 mrt 

vr 5 mrt 

ma 8 mrt 

ma 15 mrt 

 

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

Carnavalsviering, kinderen mogen verkleed naar school komen 

Voorjaarsvakantie 

MR vergadering 

Online algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Online oudergesprekken voor alle ouders 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Start afname citotoetsen en proeftoets AMN schoolverlaters 

Start schoolproject het Lijf en Lentekriebels 
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)         

In deze lockdownperiode hebben we afscheid genomen van Julia en Djay uit de Vlinders. Julia is 

verhuisd en Djay is naar een school die beter bij hem past. We wensen hen beiden een heel fijne 

tijd toe op de nieuwe school.  

 

Vanaf volgende week gaat ook de peutergroep van de opvang gelukkig weer open. De BSO blijft nog 

wel gesloten, m.u.v. de noodopvang. Deze kinderen worden opgehaald en naar het Veer in Duiven 

gebracht. Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl . 

                      

Eindelijk!!! Maandag aanstaande mogen we weer naar school!!! Wij zijn er helemaal klaar voor en 

hebben enorm veel zin om iedereen weer te zien. 

Wel gek, een weekje naar school en dan weer een week vakantie, maar ook fijn om alvast weer te 

wennen aan het schoolritme en bij kunnen praten met je vriendjes en vriendinnetjes. 

 

De aangepaste maatregelen die vanaf maandag gelden hebben we in een aparte brief voor u op een 

rij gezet. Deze is als bijlage toegevoegd. 

 

Terugblik 

We kijken terug op een intensieve periode waarin er veel moois gebeurde op het gebied van digitaal 

werken en afstandsonderwijs. Sommige kinderen genoten van deze tijd en vonden het heerlijk om 

lekker vanuit huis door te kunnen werken. Andere kinderen vonden het lastig om thuis tot werken te 

komen en misten hun vriendjes en vriendinnetjes enorm. Elke situatie brengt leermomenten met 

zich mee, wij zijn ervan overtuigd dat kinderen ook van deze periode geleerd hebben, ook al was 

het misschien niet altijd fijn. Deze periode heeft ons als leerkrachten in ieder geval weer veel 

inzichten opgeleverd. 

Afscheid 

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

Bijzondere tijden 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

 

De noodopvang is goed verlopen en stopt met ingang van vandaag. Het was fijn dat we dankzij de 

stagiaires en collega’s van Puck&Co, twee groepen konden maken; een kleutergroep en een groep 

vanaf groep 3, zodat we de kinderen voldoende konden helpen tijdens het schoolwerk dat zij 

moesten maken. Hierdoor konden leerkrachten zoveel mogelijk hun eigen online lessen verzorgen. 

Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, ging het onderwijs op school toch 

grotendeels door. 

 

Nogmaals grote dank voor al uw inspanningen thuis! We gaan in maart zien hoe de stand van zaken 

is en zullen daar waar nodig en mogelijk extra ondersteuning inzetten voor de kinderen.  

 

Volgende week vrijdag nemen we afscheid van Femke Goossen, de leerkracht van de Giraffen. Zij 

gaat na de voorjaarvakantie werken op een andere school binnen de stichting. We wensen haar daar 

veel succes. 

Na de voorjaarsvakantie komt Lotte terug van haar zwangerschapsverlof. Haar nieuwe duo bij de 

Giraffen wordt Lisa Hartjes. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen. Welkom Lisa, we 

zien uit naar een prettige samenwerking. 

Collega’s die het niet aandurven om komende week te gaan werken, zullen vanuit huis werken en 

online aanwezig zijn. Op school zal een invaller voor de groep staan. 

 

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  
 

 

Alle kinderen worden maandag a.s.uitgenodigd om in hun allermooiste 
kleren naar school te gaan. We vieren immers dat we na een periode van 
bijna twee maanden elkaar weer gaan zien! Mocht het maandag koud 
worden, dan is een extra vest of trui en warm schoeisel misschien een 
aanrader. 
 
De studiedag van vrijdag 12 februari vervalt, die dag wordt een gewone 
lesdag. We vieren ’s ochtends Carnaval in de eigen klas en natuurlijk mogen 
de kinderen verkleed naar school komen. Zij krijgen wat lekkers vanuit de OV, maar moeten wel 
hun eigen ‘tien-uurtje’ en lunch meenemen. 
  
Oudergesprekken 
Maandag 8 februari krijgt uw kind een briefje mee waarop u kunt aangeven op welke dag en welk 
dagdeel u het oudergesprek in de week van 1 maart wilt voeren. De gesprekken staan op maandag 1 
en donderdag 4 maart gepland en zijn online. Wilt u dit briefje uiterlijk woensdag 10 februari weer 
meegeven aan uw kind? Dan hebben wij voldoende tijd om nog voor de voorjaarsvakantie een 
indeling te maken. U krijgt een uitnodiging via Teams. 
De citotoetsen worden pas twee weken ná de voorjaarsvakantie afgenomen, dus in de 
oudergesprekken van 1 en 4 maart kunnen wij niet over de resultaten spreken, maar vooral ingaan 
op het welbevinden van uw kind en het thuiswerken tijdens de lockdown. 
 
Schoolverlaters 
De schoolverlaters krijgen maandag een apart briefje mee voor de oudergesprekken van maandag 1 
en donderdag 4 maart. Zij worden samen met hun ouders uitgenodigd om het onderwijskundig 
rapport, dat de leerkrachten opgesteld hebben en waarin het advies voor de middelbare school 
gegeven wordt, te bespreken in een online gesprek van een half uur. Deze gesprekken vragen meer 

Personeel 

 

Verschuiven planning 

Nieuws uit de MR 



   

 

   

 

tijd omdat naast het bespreken van het welbevinden en het thuiswerken van uw kind ook een 
kwartier nodig is om het onderwijskundig rapport en het advies te bespreken. Zoals gezegd zullen 
wij kansrijk adviseren en uw kind een zo positief en realistisch mogelijk advies geven.  
Nadat de citogegevens van de middenmeting, die normaal gesproken in januari afgenomen worden 
maar nu in maart, helder zijn en de uitslag van de AMN-eindtoets binnen is, zullen wij een extra 
ouder-/ kindgesprek met u plannen om deze resultaten te bespreken. Op dit moment is nog niet 
helder wanneer de uitslag van de AMN-eindtoets binnen zal zijn. 
 
Verslagen  
De verslagen worden uitgereikt op woensdag 31 maart en op donderdag 1 en 8 april zullen de 
verslagbesprekingen plaatsvinden. Ouders van groep 1 t/m 7 krijgen t.z.t. hiervoor een uitnodiging. 
Hiermee vervallen de extra oudergesprekken, die eind april gepland stonden.  
 

Hierbij willen wij u herinneren aan de uitnodiging voor de algemene leden vergadering van OV. Deze 
zal plaatsvinden op woensdagavond 24 feb om 19.30 uur. We zullen via Teams en het mailadres van 
uw kind vergaderen. 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.  
 

Volgende week woensdag organiseert het Beweegteam een Kussen Gevecht Battle. Hier mogen alle 

kinderen uit de groepen 3 t/m 8 aan deelnemen. Deze activiteit zal (coronaproof) plaatsvinden op 

de velden van Tennis Vereniging Westervoort. Kinderen kunnen zich opgeven via onderstaande link. 

De activiteit zal plaats vinden op woensdag 10 februari van 13.00 tot 14.00 en 14.30 tot 15.30. 
Alle informatie omtrent deze activiteit staat ook op de site van Sjors Sportief. 

   
Sjors Sportief: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/163960/kussen-gevecht-battle 
  
Middels onderstaande link kunnen de kinderen een voorproefje krijgen! 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CgM0MZBuJxc 
     

Vanwege de maatregelen zullen de kinderen komende maandag niet worden gekamd door de 

kamouders. We vragen u uw kind(eren) thuis goed te controleren voordat zij naar school gaan. 

Hartelijk dank.                                                                 

 

 
 

                                                                                          Team Montessori Kindcentrum 

Reminder algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Activiteiten Beweegteam 

Geen hoofdluiskammen 
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