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Agenda      

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 

Wo 19 mrt 

 

Schoolschaaktoernooi Westervoort 

Warme truiendag 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagen mee  

Carnaval, kinderen om 12.00 uur uit  

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Oudergesprekken verslagbespreking en bespreking onderwijskundige rapporten 

VO schoolverlaters 

MKC doet! actie 

Ouderavond Ara's, aanvang 19.30 uur 
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)         

Woensdagavond was de tweede bijeenkomst van de ‘peuterplusavond’.   

Bij de peuters hebben we gewerkt aan het thema “de Ruimte”, de kinderen hebben verschillende 
activiteiten aangeboden gekregen, o.a. educatieve filmpjes bekeken, interactieve boeken over de 
ruimte gelezen, liedjes gezongen, en knutselwerkjes gemaakt. 
De komende 2 weken werken we aan het thema: “de kapper”. We hebben al een Kappershoek in 
het lokaal. Mochten kinderen van andere groepen van school willen komen spelen, dan zijn ze bij 
ons van harte welkom. 
We heten Cassidy welkom op de BSO, we wensen haar veel uren speelplezier! 
Ouders, opa’s/oma’s die het leuk vinden om een keer te komen voorlezen, knutselen, zingen, enz., 
zowel bij de peuters als bij de BSO, zijn van harte welkom. Graag even van tevoren doorgeven bij 
de leidsters. 
Woensdagavond was de tweede bijeenkomst van de training 'slimme peuters'. We hebben weer veel 
geleerd over het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong.  

Wat een feest was het op 1 februari in het Kulturhus Westervoort. 

80 Kinderen van 5 verschillende scholen waren daar de hele middag 

aan het schaken en ik zag vooral blije en enthousiaste gezichten. 

Van het Montessori Kindcentrum deden er dit jaar 30 kinderen mee, 

een mooi aantal. Aan het begin van het toernooi zag je regelmatig 

al binnen 2 minuten kinderen het speellokaal weer verlaten. Als ik 

ze vragend aankeek zeiden ze in de meeste gevallen: ’Herdersmat’. 

Halverwege de middag begon het al duidelijk te worden dat het 

MKC goede zaken aan het doen was. Son stond ongeslagen bovenaan, maar ook veel andere 

leerlingen zoals Jurre, Niels, Boris, Rinse, Dion, Thijs, Thijn en ga zo maar door wonnen het ene 

potje na het andere. Soms was er een onverwachte verliespartij, maar vol goede moed gingen ze 

dan weer verder en haalden het ene punt na het andere binnen voor onze school. 

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

Kampioenen op het schoolschaaktoernooi! 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

 

Ook de kinderen die wat meer 

moeite hadden met winnen 

droegen hun steentje bij en 

kwamen zo nu en dan blij op me 

af rennen om een overwinning te 

vieren. Son kon na een paar jaar net geen eerste te zijn geworden, dit keer goed afrekenen met 

zijn concurrenten en won het toernooi door al zijn partijen te winnen. Proficiat echt een 

topprestatie! Niels eindigde gedeeld 3e en Jurre en Boris gedeeld 5e. 

Nu ben je in een toernooi snel geneigd om vooral naar de bovenste plekken te kijken, maar ik wil 

ook een groot compliment maken voor de kinderen die misschien (net) niet in de top 10 zijn 

geëindigd. Want daar zitten de doorzetters, de kinderen die na 3 keer een partij verliezen, ook al 

voelen ze zich verdrietig of balen ze als een stekker, toch weer achter het bord kruipen en hun best 

doen om er een mooi potje van te maken. 

Dankzij die gezamenlijke prestatie hebben we als school zo goed gescoord dat we in ieder geval met 

2 teams naar de halve finale mogen op 21 maart. Waarschijnlijk zal die in Ede gehouden worden, 

dat horen jullie nog van me. 

Met vriendelijke groeten, een super trotse schaakmeester, Niels 
tra 

Wat WatWat e 

Hoorcolleges sterrenkunde 

De Radboud Sterrenkundeclub organiseert op diverse zaterdagmiddagen hoorcolleges over zwarte 

gaten, sterevolutie, exoplaneten en andere wonderlijke thema’s. Deze hoorcolleges zijn speciaal 

bedoeld voor leerlingen vanaf 9 jaar. Kijk voor meer informatie op  

www.sterrenkundeclubradboud.nl. 

  

Kangoeroewedstrijd 

Dit jaar doen we vanuit DaVinci allemaal mee met de Kangeroewedstrijd. De Kangeroewedstrijd is 

een jaarlijkse reken- en wiskundewedstrijd. De kinderen kunnen, op hun eigen moeilijkheidsniveau, 

pittige reken- en wiskundepuzzeltjes oplossen. De Kangeroewedstrijd valt dit jaar op donderdag 19 

maart. Ook kinderen van de Montessori-afdeling hebben zich in kunnen schrijven. 

 

Donderdag 20 februari vieren we Carnaval. Dit doen we met de 

jaarlijkse talentenshow ‘Montevinci’s got talent’. Van elke 

groep worden 2 kandidaten uitgekozen die deel mogen nemen 

aan de uiteindelijke talentenshow. Een heuse jury gaat de 

optredens waarderen. Na de show kunnen kinderen die het leuk 

vinden hossen in de polonaise. De kinderen mogen deze ochtend 

uiteraard verkleed op school komen en moeten een eigen 

plastic beker meenemen. ’s Middags zijn alle kinderen vrij en gaan wij als team aan de slag met de 

voorbereidingen van de studiedag van vrijdag 21 februari.  

Donderdag 6 februari heeft weer een MR vergadering plaatsgevonden. Het volgende overleg staat 

gepland op donderdag 2 april. Mocht u vragen hebben of zaken in willen brengen, dan kan dat via: 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

Nieuws uit de MR 
 

Carnaval 

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
 

http://www.sterrenkundeclubradboud.nl/
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Vandaag hebben we de verwarming een standje lager gezet, het viel eigenlijk best mee. Fijn om 

weer een heel kleine bijdrage aan het milieu geleverd te hebben. Maandag 9 maart komt de heer 

Breunissen van de gemeente Westervoort voor alle groepen een gastles verzorgen over 

duurzaamheid. 

 

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. Vanaf woensdag 12 februari liggen de intekenlijsten voor de 

oudergesprekken klaar op de tafels in de hal. De intekenlijst voor de Vlinders hangt bij het eigen 

lokaal. 

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. 

In de bijlage vindt u een folder van de speel-o-theek in Duiven. 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 
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Verslagen mee 

 


