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Agenda      

vr 15 feb 

 

wo 20 feb 

do 21 feb en ma 

25 feb 

do 28 feb 

vr 1 mrt 

ma 4 t/m 8 mrt 

vr 15 mrt 

ma 18 t/m 22 mrt 

ma 18 mrt 

vr 22 mrt 

 

Vrije vrijdag kleuters 

Warme truiendag 

Verslagen mee groep 1 t/m 8 

Verslagbesprekingen en bespreking OKR voor ouders en kinderen 

 

Carnavalsviering, kinderen ’s middags vrij, 12.00 uur uit 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

Week van de Lentekriebels 

Opendag voor nieuwe ouders en kinderen 

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

 
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)           

 

De kinderen van de BSO (de Dolfijnen) hebben als thema "Hocus Pocus" gekozen.  

De oudste kinderen zijn bezig met de boeken en knutsels over Harry Potter en de rest van de 

kinderen leert elkaar trucjes uit de goocheldoos. De peuters werken aan het thema carnaval en ze 

doen mee met de activiteiten van de Vlinders en Kikkers. Er zijn ook twee nieuwe kinderen op de 

BSO gestart; we wensen Hana en Liam veel speelplezier bij ons op de BSO. 

 

Ongelooflijk, wat zinderde de school vorige week tijdens het project 

‘Hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk’. Heel mooi om te 

zien welke antwoorden kinderen bedacht hadden en hoe zij zich 

ervan bewust werden hoe groot hun rol hierin kan zijn. Mooi ook om 

te zien hoe sommige kinderen ineens talenten lieten zien, die eerder 

nog niet zo zichtbaar waren. Er is enorm veel geleerd, ontworpen, 

onderzocht en ontdekt en alle 21e eeuw vaardigheden kwamen aan 

bod. Wij kijken terug op een heel leerzaam en inspirerend project en 

zijn vol verwachting hoe alle ‘zaadjes’ die geplant zijn, gaan 

groeien. 

We zijn ontzettend blij dat er elke dag weer ouders waren die ons 

hielpen tijdens de begeleiding van de labs en alle programmeer- en 

ontwerpoefeningen. Heel hartelijk dank voor uw hulp. 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Schoolproject Designweek 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Speciale dank voor Didier en Fré, die 4 

vrijdagen aanwezig waren met de bus van 

Tennet, waarin kinderen kennis konden 

maken met virtual reality brillen en een 

virtuele rondleiding. Ook speciale dank voor 

Marcha die heel veel tijd in het ontwerpen 

van de plastic waterval heeft gestoken en 

een workshop 3-D printen heeft verzorgd. 

Heel veel ouders hebben heel wat uren 

gestopt in het helpen en begeleiden van de 

kinderen in deze projectweken. Enorm 

bedankt allemaal! 

Tijdens de expositie kreeg oud-wethouder, 

meneer Breunissen, een rondleiding van Sven 

uit de Ara’s en Sanne uit de Zebra’s. Hij 

schonk de school, namens de gemeente 

Westervoort, ook nog eens € 300,00 voor het 

project. Fantastisch. 

Tot slot willen we Floor en Jan-Willem van Designweek@school bedanken. Zij hebben er, samen met 

hun vrijwilligers, voor gezorgd dat dit project vorm en inhoud kreeg en wij steeds weer geïnspireerd 

werden om samen met de kinderen het project uit te werken. We gaan Floor nog terugzien in de 

evaluatiebijeenkomst die we als team met haar hebben en mocht u ons nog uw ervaringen terug 

willen geven, dan nemen we die graag mee. Het allerbelangrijkste is dat het designthinking en 

computationalthinking nu een vaste plaats in ons onderwijs gaan krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Na de voorjaarsvakantie zijn er weer twee schoolvieringen. Ook de ouders van de Rupsjes zijn 

hierbij natuurlijk van harte welkom. De schoolviering van de onder- en middenbouw is op vrijdag 15 

maart en de schoolviering van de tussen- en bovenbouw op vrijdag 22 maart. We starten om 13.45 

uur en rond 14.15 uur is de viering afgelopen en zijn ouders in de gelegenheid om samen nog even 

een kopje koffie of thee te drinken. 

     

Afgelopen zaterdag was er succes op het Schaaktoernooi Westervoort: de 

prijs voor de beste school is terug bij het MKC! 

Schoolschaaktoernooi 

Schoolvieringen 
 



Son werd gedeeld eerste, met 8 uit 9 partijen, maar moest uiteindelijk de overwinning aan een 

ander laten. Son, Sven, Dion en Thijs zorgden er met hun gezamenlijke punten voor dat we de 

trofee voor de beste school wonnen. Goed gedaan! 

De meisjes deden het ook prima. Naomi en Charlotte wisten met 5 punten uit 9 wedstrijden de 

gedeelde plaats voor het beste meisje te bereiken. Het was een sportieve en gezellige dag. 
 

 

 

 

Het onderwijsveld gaat vrijdag 15 maart opnieuw staken. Stichting Liemers Novum heeft tot nu toe 

de stakende leerkrachten doorbetaald, maar heeft nu aangegeven dit niet meer te zullen doen. 

Leerkrachten die ervoor kiezen om te gaan staken, worden niet te vervangen om zo geen andere 

leerkrachten te belasten. Staken is een individueel recht en mochten collega’s van onze school 

ervoor kiezen om te gaan staken, dan zullen wij u dit zo snel mogelijk laten weten.  

 

Donderdag 28 februari zijn de kinderen ’s middags vrij. De school gaat om 12.00 uur uit. Het team 

gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de studiedag van vrijdag 1 maart.  

 

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. 

Wel is het handig als de kinderen een beker en een bakje meenemen voor het drinken en lekkers. In 

het kader van de duurzaamheid willen we voortaan zo min mogelijk wegwerpmateriaal gebruiken. 

Dank u wel! 

  

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

u in gesprek over de uitkomsten. Donderdag 21 februari en maandag 25 februari zijn de 

verslagbesprekingen. 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. Uiteraard gaan we ervan uit dat de kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn. 

Vanaf maandag hangen de intekenlijsten bij de groepen. Mocht u nog niet ingetekend hebben, dan 

zal de leerkracht u op één van beide dagen indelen en krijgt uw kind een briefje mee. 

 

De Montessori-afdeling heeft een nieuw verslag. Volgende week woensdag krijgt uw kind een nieuwe 

map met een andere inhoud en lay-out mee. We willen u vragen om de oude verslaggegevens zelf 

over te doen in de nieuwe map. Uw kind mag de rode map houden voor eigen gebruik, maar ook 

teruggeven aan school, zodat wij er weer andere dingen in kunnen doen. 

 

Rondom de bekostiging van het DaVinci-onderwijs vinden op dit moment allerlei ontwikkelingen 

plaats. Hierbij is het bestuur, het samenwerkingsverband en een geleding van ouders van beide 

DaVinci-afdelingen betrokken. Donderdag 14 maart willen we graag alle ouders van beide DaVinci-

afdelingen in Westervoort en Zevenaar uitnodigen om hen te informeren over de stand van zaken. In 

Staking vrijdag 15 maart 

Werkmiddag en studiedag 

Carnaval donderdagochtend 28 feb, ’s middags vrij 

Verslagbespreking en bespreking onderwijskundige rapport schoolverlaters 

Nieuw verslag 

Uitnodiging DaVinci-avond over bekostiging en stand van zaken 
 



het tweede deel van de avond zal Desirée Houkema, specialist hoogbegaafdheid, een aantal 

thema’s met betrekking tot hoogbegaafdheid presenteren en in gesprek met ouders gaan. In de 

bijlage vindt u de uitnodiging voor deze avond. 

 

                                                                                                                                                                           

Team Montessori Kindcentrum  

 

 
 


