
   

 

   

 

 

jaargang 14, nummer 13, 17 t/m 28 februari 2020                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

wo 19 feb 

do 20 feb 

vr 21 feb 

24 t/m 28 feb 

Ma 2 en do 5 mrt 

 

Vr 6 mrt 

Wo 11 mrt 

Do 12 mrt 

Ma 16 mrt 

Do 19 mrt 

Vr 20 mrt 

Za 21 mrt 

Wo 25 mrt 

Vr 27 mrt 

 

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 

Landelijke Montessoridag 

Open dag voor nieuwe ouders 

Start schoolproject ‘Het lichaam’ 

Ouderavond Ara's, aanvang 19.30 uur 

Schoolviering Olifanten, Ara’s en Zebra’s, aanvang 13.45 uur (i.p.v. 27 mrt) 

Open zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur 

Personeelsdag Liemers Novum, alle kinderen vrij 

Vrije vrijdag kleuters 
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)         

Bij de Vlinders is Lorena gestart. We wensen jou en je ouders een heel fijne tijd toe bij ons op 

school.  

Bij de Rupsjes zijn Ayano en Kensi gestart. Veel plezier bij ons op school voor jou en je ouders. 

De kinderen hebben erg genoten van Carnaval en willen volgend jaar ook meedoen met de 

Montevinci’s got talentshow.  

Mocht u onze Facebook pagina willen bezoeken, dan kunt u ons vinden op: 

Fb Puckenco Montessori Kindcentrum Westervoort. tra  

Wat WatWa 

Terugblik ouderinformatieavond 14 januari 2020 

Op 14 januari hebben Desiree Houkema en Albert Kaput voor een volle zaal een informatieavond 

gegeven. We kunnen terugkijken op een positieve avond waar veel ervaringen en vragen met elkaar 

zijn gedeeld. In de bijlage de presentatie van die avond en de overige formulieren en uitkomsten. 

Noteer in ieder geval de tweede avond al vast in uw agenda: donderdagavond 14 mei, locatie 

Montessori Kindcentrum, 19:30 uur. Mocht u nog interessante thema’s willen bespreken deze avond, 

mail deze dan naar Femke: femke.peters@liemersnovum.nl.  

  

Voor wie niet zo lang wil wachten…. 

Welkom 

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

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:femke.peters@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Op 12 maart is er in Arnhem een HB-Café met als thema: ‘opvoeden is het leven aangaan samen met 

je kinderen’. Desiree Houkema zal ook daar de avond organiseren. 

Voor meer informatie, check de website: www.hb-cafe.nl  

Wat een gezellige ochtend hadden we vandaag tijdens de 

Carnavalsviering. De talentenshow ‘Montevinci’s got 

talent’ was een groot succes. Na afloop hebben we met de 

kinderen die dit leuk vonden nog even lekker gehost.  

 

 

 

Het volgende MR-overleg staat gepland op donderdag 2 april. Mocht u vragen hebben of zaken in 

willen brengen, dan kan dat ook via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

Het bestuur van stichting Liemers Novum wil graag een bijdrage leveren aan een duurzamer wereld. 

De 26 gebouwen van de scholen van de stichting worden om beurten aangepast en onze school is dit 

schooljaar aan de beurt. Er zullen onder andere aanpassingen gedaan worden in de verlichting en 

het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen.  

  

Jammer genoeg spreken we de laatste weken regelmatig ouders die aangeven dat auto's op plekken 

geparkeerd staan waar dat niet hoort. Als zij de bestuurders aanspreken wordt dat hen vaak niet in 

dank afgenomen. Het zou mooi zijn als we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor een veilige 

omgeving voor onze kinderen.  

Hoe slechter het weer, hoe drukker het op de weg is en hoe meer ouders met de auto naar school 

komen. Dit is een bekend fenomeen. We willen u daarom vragen om op tijd van huis te vertrekken 

en als u later of te laat bent de veiligheid van onze kinderen het zwaarst te laten wegen. Parkeert u 

a.u.b. alleen in de daarvoor bestemde vakken, niet op de stoep en ook niet op het pad tussen de 

sloot en het BSO lokaal, want dit is een doorgang voor de wandelaars en fietsers. Hartelijk dank 

voor uw medewerking. De wijkagent is gevraagd binnenkort weer eens een ronde te maken en hij 

zal bekeuringen uitdelen als auto's verkeerd geparkeerd staan. 

In de week na de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken en gaan we met u in gesprek over het 

verslag van uw kind.  

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. 

Nieuws uit de MR 
 

Duurzaamheid 

Oudergesprekken 

 

Verkeersveiligheid 

Carnaval 

http://www.hb-cafe.nl/
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Zoals gemeld in een vorige nieuwsbrief houden we in maart twee open dagen. Eén tijdens schooltijd 

en één op zaterdag 21 maart. U bent als ouders onze belangrijkste ambassadeurs, evenals uw 

kinderen. Daarom vinden we het fijn als er op de open dagen kinderen en ouders zijn, die hun 

verhaal willen delen met nieuwe ouders en kinderen. Mocht u hiertoe bereid zijn, dan horen we dat 

graag en kunt u zich opgeven bij de leerkracht. 

 

In de voorjaarsvakantie wordt het grote magazijn dan toch eindelijk verbouwd. Harmen, onze 

conciërge, heeft keihard gewerkt om alles wat er stond op te ruimen, uit te zoeken, weg te gooien 

of te verplaatsen. De ruimte zal multifunctioneel ingezet worden en dienst doen als teamkamer, 

gesprekskamer voor de intern begeleider en coördinator DaVinci of werkplek voor de 

onderwijsassistenten of externe begeleiders. Fijn om straks weer een ruimte erbij te hebben. 

Woensdag 8 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats op de sportvelden van AVW’66 en 

Sportclub Westervoort. De kinderen van groep 3 en 4 spelen tussen 15.00 en 17.00 uur en de 

groepen 5/6 en 7/8 van 17.00 uur tot 20.00 uur. De leerkrachten verdelen de kinderen in gemengde 

groepen. We hebben nog hulp nodig voor het begeleiden van groepjes en het scheidsrechter zijn. 

Als uw kind zich in wil schrijven, dan kan dat via de leerkracht. Komt u de kinderen ook 

aanmoedigen? Graag tot dan. 

In de kalender staat op vrijdag 27 maart een schoolviering voor de TB en BB. Deze viering wordt 

verzet naar vrijdag 20 maart omdat de Olifanten de gelegenheid krijgen om een muziekuitvoering 

bij te wonen. 

 

Het MKC wil kinderen opvoeden tot maatschappijkritische en verantwoordelijke mensen. Ieders rol 

in deze maatschappij is van belang en allemaal dragen we de verantwoordelijkheid om een steentje 

bij te dragen. Hoe mooi zijn daarbij de ervaringen die je opdoet wanneer je jezelf inzet voor een 

ander. Op vrijdag 6 maart trekken we er met de hele school op uit om bij bedrijven, instellingen, 

organisaties of de eigen omgeving vrijwilligerswerk te doen.  

Met de jongere kinderen doen we vrijwilligerswerk in de buurt en met de wat oudere kinderen 

trekken we de wijk en het dorp in of gaan we zelfs nog wat verder weg. U begrijpt dat we hiervoor 

uw hulp nodig hebben. We vragen uw hulp bij het begeleiden van groepjes en het rijden (met de 

auto of fiets) naar een bepaalde activiteit. Op dit moment hebben we nog een flink tekort aan 

ouders. We vragen ouders om van 10.00 tot 12.00 uur beschikbaar te zijn. Mocht u kunnen helpen, 

wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht of bij Elien (elien.derksen@liemersnovum.nl)? Het wordt 

vast weer een fantastische ervaring. 

                                                                                                                        

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

verbouwing 

Schoolvoetbal 

Schoolviering BB verzet 

Open dagen donderdag 12 maart en zaterdag 21 maart 

MKC doet! 

mailto:elien.derksen@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 

 


