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Agenda      

wo 24 feb 

ma 1 en do 4 mrt 

vr 5 mrt 

ma 8 mrt 

Di 9 mrt 
ma 15 mrt 

vr 19 mrt 

 

wo 24 mrt 

vr 26 mrt 

wo 31 mrt 

 

 

Online algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Online oudergesprekken voor alle ouders en OKR bespreking schoolverlaters 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Start afname citotoetsen en proeftoets AMN schoolverlaters 

MR vergadering 

Start schoolproject het Lijf en Lentekriebels 

Vrije vrijdag kleuters (ook groep 2 van de Kikkers) 

Schoolviering Ara’s, Olifanten, Zebra’s zonder ouders 

Participatieteamoverleg 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters zonder ouders 

Verslagen mee 

Verkeersexamen theorie groep 7 en 8 

 
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)      
 

Maandag start Kensi bij de Vlinders. Van harte welkom. We wensen je een fijne tijd toe bij ons op 

school. 

 

Bij de Giraffen heten we een nieuwe collega welkom: Lisa. Zij stelt zich 

hieronder aan u voor. 

Mijn naam is Lisa Hartjes en ik zal vanaf deze week op de donderdagen en 

vrijdagen in groep 3/4 van de Giraffen zijn. Op maandag tot en met 

woensdag ben ik werkzaam op een andere school en is juf Lotte in groep 

3/4. Ik ben tot het eind van dit schooljaar in de groep en kijk er naar uit 

om samen met de kinderen een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan. 

Met vriendelijke groet, Lisa Hartjes 

  

De Rupsjes en Dolfijnen hebben hun draai weer gevonden, fijn dat ze er weer zijn! Voor vragen kunt 

u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl  

 

Na een fijn weekje vakantie hebben we de Na een fijn weekmaatregelen die voorlopig nog gelden 

weer opgepakt.  

- We gymmen buiten 

- Gaan gespreid naar binnen en buiten 

- Hebben gespreide pauzes 

Welkom 

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

Bijzondere tijden 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
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- We voetballen en rond-ommen met de eigen groep 

- Werken zoveel mogelijk in het eigen lokaal 

- Houden ons aan de hoest- en handhygiëne, dagelijkse schoonmaak van meubilair en 

handgrepen e.d. 

- Houden zoveel mogelijk afstand van elkaar 

- Vakdocenten geven online les 

We hebben hier met elkaar weer snel een routine in gevonden. We genieten vooral van het weer 

samenzijn op school.  

Wilt u als ouder ook blijven denken aan de aanpassingen die wij moeten maken ten aanzien van de 

veiligheid? Wilt u achter het hek blijven, zo laat als mogelijk uw kind ophalen en zo snel mogelijk 

weer naar huis gaan? Houd 1,5 m afstand als u wacht op uw kind. Dank u wel.   

 

Vakdocenten en excursies 

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is het niet mogelijk om vakdocenten de school 

‘binnen’ te halen of met een groep op excursie te gaan. Momenteel geven de vakdocenten online 

les in de groepen. We hopen dat er binnenkort snel meer mogelijk is! 

  

Week van de hoogbegaafdheid 

  
Van 6 t/m 14 maart is de week van de hoogbegaafdheid. In het land worden diverse online 

bijeenkomsten georganiseerd omtrent hoogbegaafdheid. Ga voor meer informatie 

naar: https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl  

  

Verduidelijking omtrent betalingswijze vrijwillige bijdrage DaVinci 

Een oplettende ouder attendeerde ons dat er wat onduidelijkheid was over de betalingen van de 

vrijwillige ouderbijdrage van DaVinci. Voorheen ging dit middels incasso’s. Sinds dat het een 

vrijwillige ouderbijdrage betreft is dit niet meer. Als ouder draag je zelf zorg voor de 

overboekingen. 

 

De MR vergadering van dinsdag 23 februari is verplaatst naar dinsdag 9 maart. Mocht u vragen 

hebben, dan kunt u de MR bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                               
 

 

Het inloopmoment van woensdag 24 maart gaat vanwege de omstandigheden niet door. 
Ook het schoolproject moeten we zonder ouders afsluiten, maar we zullen u via Klasbord mee laten 
kijken naar alles wat er in de groep wordt gedaan rondom het project. 
 

Bericht van het bestuur van de Oudervereniging aan u als lid van deze vereniging: 

Afgelopen woensdag hebben wij de eerste Algemene Leden Vergadering gehad. De opkomst was 

voorzichtig, maar voor deze eerste keer waren we er blij mee. We hebben veel kunnen bespreken. 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Aanpassingen planning 

Nieuws uit de MR 

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Vandaag hebben de kinderen een stapeltje papieren mee naar huis gekregen. Het is heel belangrijk 

dat u deze informatie goed leest en waar nodig invult en weer mee teruggeeft naar school. 

Wel willen wij u alvast een belangrijke update geven over de ouderbijdrage. Het schoolreisje staat 

in mei gepland, maar de tot nu toe betaalde ouderbijdragen zijn nog niet voldoende om het 

schoolreisje door te kunnen laten gaan. Diegenen die nog niet hebben betaald, helpen wij 

herinneren met een brief met het verzoek de bijdrage alsnog te voldoen. Alleen zo kunnen onze 

kinderen in mei op schoolreisje gaan. 

Mocht u vragen hebben over de inhoud van de papieren, dan kunt u deze mailen naar 

ov.mkcw@liemersnovum.nl of u kunt Richard Janssen (voorzitter OV) bellen op 06-58967131 (graag 

na 18 uur). 

Met vriendelijke groet 

Bestuur Oudervereniging MKC 

 

Vorig schooljaar kon het verkeersexamen niet doorgaan vanwege de 1e lockdown. Destijds is 

afgesproken dat de kinderen die toen in groep 7 zaten, dit schooljaar het verkeersexamen zouden 

afleggen. De examens gaan plaatsvinden op de volgende data: 

      Theorie-examen groep 7 en 8: woensdagochtend 31 maart 

      Praktijkexamen groep 7: woensdag 7 april 

      Praktijkexamen groep 8: donderdag 8 april 

Wilt u op de dagen dat het praktijkexamen plaats gaat vinden ervoor zorgen dat uw kind zijn/ haar 

fiets bij zich heeft? Uw kind krijgt binnenkort een plattegrond met de fietsroute, zodat u deze voor 

kunt bereiden met uw kind. Ook krijgt uw kind volgende week een foldertje mee met een 

verwijzing naar de website van het VVN waarop de theorie van het examen geoefend kan worden. 

  

Voor de begeleiding tijdens het praktijkexamen hebben we 10 ouders nodig. Mocht u op één van 

deze dagen beschikbaar zijn, dan kunt u mailen naar de verkeersouder: Richard Janssen via 

richard.spelkwartier.nl.  

     

 

                                                                                           

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

Verkeersexamen groep 7 en groep 8 
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