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Agenda      

Ma 19 + do 22 feb 

Wo 28 feb 

Vr 02 mrt 

Ma 05 mrt 

Ma 09 mrt 

 

Ma 12 mrt 

Wo 14 mrt 

Vr 16 mrt 

 

Ma 19 t/m 24 mrt 

Di 20 mrt 

Wo 21 mrt 

Vr 23 mrt 

 

Za 24 mrt 

Wo 28 mrt 

Do 29 mrt 

Vr 30 mrt  

Ma 02 april 

 

 

Oudergesprekken naar aanleiding van verslag 

Leerlingbespreking 

Vrije vrijdag kleuters 

Open dag voor nieuwe ouders van 9.00 tot 14.00 uur 

MKC doet! Panters, Ara’s, Olifanten en Zebra’s, ouders om 9.45 uur op 

school 

Ondersteuningsteambespreking 

Participatieteamoverleg, aanvang 19.30 uur 21.00 uur 

Schoolviering Ara’s, Olifanten en Zebra’s, aanvang 13.45 uur tot 14.15 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Week van de Lentekriebels 

Koffieochtend van 8.30 tot 10.00 uur, thema: mindset 

Studiedag stichting Proles, alle kinderen vrij 

Opschoonactie in de wijk met de kleuters en de Wijkraad 

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Giraffen en Panters, 13.45 tot 14.15 uur 

Festival van talent in Eindhoven 

Grote rekendag 

Paasviering 

Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 

Pasen, alle kinderen vrij 

 
Rupsjes (peuters), Bijtjes en Vlinders (1/2), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8), Olifanten (4/5/6), Zebra’s (7/8)           

  

Deze week zijn twee nieuwe kinderen gestart in de Olifanten: Daan en Phoenix. We wensen jullie 

een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Januari en februari zijn elk jaar weer piekmaanden in ziekteverzuim. De eerste maanden van het 

jaar hebben we de vervangingen van leerkrachten redelijk goed op kunnen opvangen. In de tweede 

helft van deze week hadden we wel een enorme uitdaging om alle groepen bezet te krijgen, omdat 

er in 3 van de 7 groepen vervanging nodig was en er geen vervanging meer beschikbaar bleek. We 

zijn dan genoodzaakt om interne oplossingen te bedenken als samenvoegen of verdelen van de 

groepen. We begrijpen dat dit voor de kinderen geen ideale oplossing is, maar zo kan het onderwijs 

in ieder geval doorgaan. Op veel scholen in Nederland moesten deze maanden kinderen naar huis 

gestuurd worden, omdat er ook geen interne oplossingen meer waren. De verwachting is dat deze 

Welkom  

Vervangingsuitdagingen 
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situatie zich steeds vaker voor zal doen in het onderwijs. Dit is dan ook één van de belangrijkste 

redenen waarom het onderwijsveld staakt. Als het onderwijs aantrekkelijker wordt door het 

verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris, zal het tekort aan menskracht 

verminderen. In onze regio zijn vaak nog wel alternatieven voor handen, maar in de grote steden 

gaat het steeds vaker ten koste van de kwaliteit van onderwijs en legt het een enorme druk op de 

leerkrachten die wel overeind blijven. 

Ook bij ons kan het in de toekomst mogelijk zijn dat we u moeten vragen om uw kinderen thuis te 

houden. We hopen dat dit niet het geval zal zijn en dat de politiek de problematiek in het onderwijs 

serieus neemt. We zien uit naar de lente! 

                                

Maandag zijn alle kinderen van de school weer gekamd, in één groep is hoofdluis gevonden. De 

ouders zijn geïnformeerd en over 2 weken wordt deze groep opnieuw gekamd. We bedanken de 

kamouders weer voor hun tijd. 

                

Maandag 5 maart worden nieuwe kinderen en ouders uitgenodigd om een kijkje te nemen in onze 

school. Mocht u ouders weten die belangstelling hebben voor ons onderwijs, wilt u ze dan 

informeren?  

Zaterdag 7 april houden we een opendag in het weekend. Het zou fijn zijn als er dan weer kinderen 

en ouders zijn die eigen ervaringen kunnen vertellen en die kunnen laten zien hoe ons onderwijs 

eruit ziet. Mocht u of uw kind aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht. 

 

Vrijdag 9 maart trekken de Panters, de Ara’s, de Olifanten en de Zebra’s met ouders de omgeving in 

om vrijwillig hulp te bieden  aan allerlei organisaties en instanties zoals de peuteropvang, de 

scouting en verzorgings- of opvangtehuizen. Wat fijn dat al een aantal ouders zich opgegeven heeft. 

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Kunt u tijdens de ochtend een groepje begeleiden, dan 

kunt u zich aanmelden bij Femke, femke@mkcw.nl . Wilt u dan om 9.45 uur aanwezig zijn? We 

vertrekken om 10.00 uur. Om 12.00 uur sluiten we gezamenlijk af met een broodje knakworst. 

 

In de week van 19 t/m 23 maart besteden we in de groepen aandacht aan de seksuele en relationele 

opvoeding van kinderen. Scholen zijn verplicht hier aanbod voor te hebben en wij doen dat onder 

andere in de vorm van een lessenserie van de Rutgerstichting en GGD. In de lessen voeren we met 

de kinderen gesprekken over vriendschappen, liefde, verliefd zijn en het aangeven van grenzen in 

wat je wel en niet prettig vindt. De leerkrachten en kinderen ervaren dit altijd als een heel 

interessant thema, waarbij je lekker kunt giechelen en giebelen met elkaar, maar ook serieuze 

zaken bespreekt. 

 

De tweede koffieochtend dit schooljaar zal gehouden worden op dinsdag 20 maart van 8.30 tot 

10.00 uur. Zet u het vast in uw agenda? U bent van harte welkom, de uitnodiging volgt. 

 

 

Hoofdluis 

Open dagen 

MKC doet! 
 

Week van de Lentekriebels 

Koffieochtend thema Mindset 
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Elk jaar doen we mee aan de schoonmaakactie in de wijk, samen met de Wijkraad. Vrijwilligers 

komen om de kinderen te begeleiden om samen de buurt vrij te maken van afval. De kinderen 

krijgen een lichtgevend hesje aan en handschoentjes en mogen dan met prikkers of knijpstokken 

afval opruimen dat op het plein, in de berm of op de stoep ligt. Dit schooljaar trekken de Bijtjes en 

de Vlinders erop uit. 

                                    

Volgende week maandag- en dinsdagochtend gaan we met de kinderen van groep 8 de digitale 

proeftoets van cito maken ter voorbereiding op de Centrale eindtoets in april. De uitslag van deze 

toets wordt niet bekend gemaakt en telt niet mee in een beoordeling. We nemen de toets af om de 

kinderen kennis te laten maken met de vraagstelling en digitale werkwijze. Hierna beslissen we of 

we de Centrale eindtoets ook digitaal of schriftelijk af gaan nemen. 

 

We merken dat veel gymtassen na een gymles op school blijven hangen aan de kapstok. In verband 

met de hygiëne moeten de kinderen hun gymspullen elke week mee naar huis nemen. Wilt u dit 

bespreken met uw kind. Hartelijk dank. 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

Carnaval; Montevinci’s got talent 

 

 

 

 

 

Opschoonactie met Wijkraad 
 

Digitale proeftoets 

Gymtassen mee naar huis 
 
 



 

 

 

                 

K3 treedt op 

 

Tip:  

Uw kind heeft voor de vakantie het boekje: Sjors sportief en Sjors creatief meegekregen. In de 

bijlage een reminder. 

 

Tip: 

In de bijlage een folder van de GGD over slaapproblematieken van kinderen. 

                  


