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Agenda      

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 

Di 03 april 

 

 

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 

Fietscontrole groep 7 

 
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)           

  

Bij de Bijtjes is deze week Arasham gestart en bij de Vlinders is Deniz begonnen. We wensen jullie 

een heel plezierige tijd toe bij ons op school.  

 

De open dag van afgelopen maandag had een grote opkomst. Wat fijn dat kinderen uit de 

bovenbouw ons hielpen tijdens de rondleidingen, zo konden alle ouders de school zien en kregen zij 

informatie van ervaringsdeskundigen. Zaterdag 7 april wordt de school opnieuw opengesteld voor 

nieuwe ouders en kinderen en zouden we het fijn vinden als huidige ouders en kinderen iets willen 

vertellen over hun ervaringen. Mocht u of uw kind aanwezig kunnen zijn, dan kunt u dit doorgeven 

aan de leerkracht. De open zaterdag is van 11.00 tot 14.00 uur. 

 

 

Welkom  

Open dag 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


                                

Vandaag zijn de Giraffen, de Panters, de Ara’s, de Olifanten en de Zebra’s met ouders de omgeving 

in getrokken om vrijwillig hulp te bieden aan allerlei organisaties en instanties. Wat fantastisch dat 

er weer zoveel ouderhulp was! Hartelijk dank. Het was weer een heel gezellige en leerzame 

ochtend en we laten veel dankbare mensen achter. 

            
 

                                                            
                

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. 

 

Zoals al aangekondigd zal tijdens onze tweede koffieochtend het thema Mindset centraal staan. De 

ochtend wordt verzorgd door Lonneke Snijder en zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart van 8.30 tot 

10.00 uur. Uw kind krijgt vandaag een uitnodiging mee met daaraan een strookje, zodat we zicht 

hebben op het aantal deelnemers. Het belooft een interessante ochtend te worden. Heel graag tot 

dan. 

MKC doet! 

Week van de Lentekriebels 
 

Koffieochtend thema Mindset 
 



 

Woensdag 21 maart komen alle werknemers van stichting Proles en SPO de Liemers bij elkaar om 

elkaar te ontmoeten ter voorbereiding op de op handen zijnde fusie. Alle kinderen zijn die dag vrij. 

 

De Bijtjes en Vlinders trekken vrijdag 23 maart de wijk in om al het zwerfafval netjes op te ruimen. 

Jong geleerd is oud gedaan…… 

 

Vrijdag 16 maart zullen de Ara’s, Olifanten en Zebra’s optredens en presentaties verzorgen tijdens 

de schoolviering en bent u vanaf 13.45 uur van harte welkom. Vrijdag 23 maart treden de Bijtjes, 

Vlinders, Giraffen en Panters op. De vieringen zullen rond 14.15 uur afgelopen zijn en de kinderen 

gaan dan nog even naar de klas om de week af te ronden. Ouders kunnen dan nog even napraten 

onder het genot van een kopje koffie of thee.  

                                    

In april vindt het verkeersexamen voor de kinderen groep 7 plaats. Het praktijkexamen wordt op 

woensdag 11 april gehouden en daarvoor vragen we hulp van ouders. Tijdens de route staan posten 

om te checken of kinderen zich aan de verkeersregels houden. Op elke post staan bij voorkeur 2 

ouders en alle scholen leveren jaarlijks een aantal ouders aan. Wij zouden graag 8 ouders willen 

vragen om de controle op zich te nemen. U kunt zich melden bij de leerkracht en Richard, de 

verkeersouder, neemt dan contact met u op.  

 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

                  

Studiedag 

Opschoonactie met Wijkraad 
 

Schoolvieringen 
 

Verkeersouderhulp 
 

 
 


