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Agenda      

ma 8 mrt 

Di 9 mrt 
ma 15 mrt 

vr 19 mrt 

 

wo 24 mrt 

vr 26 mrt 

wo 31 mrt 

 

do 1 april 

 

vr 2 april 

ma 5 april 

di 6 april 

wo 7 april 

do 8 april 

 

 

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 

Pasen en sponsoractie 

Verslagbesprekingen groep 1 t/m 7 

Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 

Pasen, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Praktijk verkeersexamen groep 7: denk aan je fiets! 

Praktijk verkeersexamen groep 8: denk aan je fiets! 

Verslagbesprekingen groep 1 t/m 7 

 
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)      
 

Nieuwe peuter: Jeen komt binnenkort naar de Rupsjes, we heten hem welkom en wensen hem heel 

veel leer en speelplezier! 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Onze collega Kim Krombos werkt nu  op een andere locatie van Puck & Co. Ze komt wel af en toe 

invallen, zowel op de peuteropvang als op de BSO. We wensen Kim veel succes op haar nieuwe 

locatie! 

Het is ontzettend fijn dat de Peuters weer naar de opvang mogen komen, we hebben  ze ontzettend 

gemist. We zijn bezig (samen met de onderbouw) met het thema: Gezonde voeding,  aan de hand 

van  het boek “Rupsje nooit genoeg”, en andere boeken over voeding hebben de kinderen aan hun 

woordenschat gewerkt, synchronisch tellen, en fijne motoriek spelletjes kwamen aan bod, we 

hebben ook cijfers en kleuren geoefend en geëxperimenteerd met het mengen van verf. 

 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

We zijn blij met de samenwerking met de Bibliotheek en MARANT  ze brengen elke 6 weken 

mooie  boeken en didactische materialen  voor de thema’s. Vanaf volgende week gaan we beginnen 

met het project: Mijn lichaam (onderdeel van het thema DIT BEN IK. 

De BSO is nog steeds dicht vanwege Corona, we hebben alléén noodopvang voor kinderen van ouders 

in cruciale beroepen. 

Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl  

  

De afgelopen weken kregen we veel te maken met zieke en afwezige collega’s die al dan niet 

corona-gerelateerd niet konden werken. Hiermee werd een enorm beroep gedaan op onze 

flexibiliteit en veerkracht. We doen ons uiterste best om de school open en draaiende te houden.  

Soms vraagt dat de inzet van eigen collega’s en ook werden er invallers ingezet vanuit de 

vervangingspool. Dit is niet altijd de meest ideale situatie, dat realiseren wij ons heel goed, maar 

ook in deze omstandigheden de praktijk waarmee we het moeten doen. We vragen uw begrip en 

vertrouwen in deze situaties. 

 

Twee collega’s van ons team zijn voor een langere periode uitgevallen; Yvonne van de Vlinders en 

Marjolein van de Zebra’s. We wensen beiden veel sterkte. 

 

We zijn heel blij dat er tot nu toe nog geen besmettingen onder het team hebben plaatsgevonden 

en ook het aantal besmettingen onder kinderen zeer gering is.  

We merken dat veel kinderen afwezig en/ of ziek gemeld worden en we zijn blij dat u uw kind 

thuishoudt bij klachten die gerelateerd zouden kunnen zijn aan het coronavirus. Ook horen we dat 

veel kinderen bij corona-gerelateerde klachten getest worden. Anderzijds is het ook een grote 

uitdaging om de citotoetsen af te nemen terwijl er steeds kinderen ontbreken. 

 

Al met al voor iedereen een heel ingewikkelde tijd waar we samen maar het beste van moeten 

maken. 

 

Jaarlijks organiseert de school een sponsoractie om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit kan 

in de vorm van een sponsorloop of een kerstmarkt zijn. Dit schooljaar stond de sponsorloop in de 

planning. Omdat dit vanwege de omstandigheden niet door kan gaan, heeft de Oudervereniging een 

alternatief bedacht om geld in te zamelen. Dit jaar gaan de ingezamelde gelden naar de aanschaf 

van een nieuw speeltoestel voor op ons eigen speelplein. U hoort binnenkort van de OV op welke 

manier zij de inzameling willen gaan organiseren. 

 

First Lego League 

Op vrijdag 26 maart staat de regiofinale van de First Lego League gepland! Dit jaar helaas niet op 

een locatie in de regio, maar op onze eigen school. De kinderen zijn ontzettend hard aan het werk 

om de laatst puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Zet ‘m op! 

  
Wiskunde Kangoeroe wedstrijd 

                           
In de week van 18 maart en 22 maart staat de jaarlijkse 

Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd gepland! DaVinci en een groep kinderen uit de Montessori-groepen 

Bijzondere tijden 
 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Aanpassingen planning 
 

mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

zullen deelnemen aan deze wedstrijd. De kinderen zullen deze dag hun hersenen kraken op 24 

pittige rekenpuzzels! Natuurlijk passend bij hun leeftijd en niveau!  

 
Hieronder een voorbeeldopgave voor de groepen 7 en 8 

 

                        
 

Afgelopen dinsdag heeft de MR vergaderd. Dinsdag 20 april zal de volgende vergadering 

plaatsvinden.  

 

Hiernaast stelt de MR zich aan u voor: 

Linksboven: Lotte Nijhof, leerkracht Giraffen, 

groep 3/4, personeelsgeleding Montessori. 

Rechtsboven: Sjoerd en Heleen (niet in beeld) 

Pauw, ouders van Boris uit de Ara’s en Tycho van 

de Panters, oudergeleding DaVinci. 

Linksonder: Michel Maas, vader van Kaishi uit de 

Kikkers en Ayano, toekomstige Vlinder, 

oudergeleding Montessori en voorzitter MR. 

Rechstonder: Brenda van Beek, leerkracht Ara’s, 

groep 6/7/8, personeelsgeleding DaVinci. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              
 

 

Maandag 15 maart start het schoolproject Het lijf.  

Tijdens de projectweken wordt in alle groepen aan dit thema gewerkt. In maart staat het jaarlijkse 

thema Lentekriebels op de planning. Hierin wordt aandacht besteed aan de seksuele en relationele 

ontwikkeling van jonge kinderen. Dit thema past mooi bij het thema Het lijf en wordt dan ook 

geïntegreerd. Op deze sites kunt u informatie vinden: www.weekvandelentekriebels.nl , 

www.seksuelevorming.nl – basisonderwijs. Op de site zijn ook Lentekriebellessen voor thuis te 

vinden met tips voor ouders.   

Via Klasbord kunt u alle activiteiten rondom het project volgen. We zullen ook via dat kanaal het 

project afsluiten omdat we u dit jaar helaas niet kunnen uitnodigen op school.  

 

Nog even een reminder voor de verkeersexamens:  

- 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 uw kind helpen herinneren dat hij/ 

zij zijn/ haar fiets mee moet nemen? Uw kind heeft een plattegrond met de fietsroute meegekregen 

Reminder verkeersexamen groep 7 en 8 

Schoolproject Het lijf en Lentekriebels 

Nieuws uit de MR 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl/
http://www.seksuelevorming.nl/


   

 

   

 

en een folder 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 nog ouders nodig. Mocht u op één van 

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

richard.spelkwartier.nl. Verkeersexamenkandidaten: zet ‘m op! 

 

Onze school is een opleidingsschool voor PABO Iselinge in Doetinchem. Dit betekent dat wij elk jaar 

stagiaires krijgen die door ons opgeleid worden in het vak van leraar basisonderwijs. 

Stagiaires in hun laatste jaar, de zogenaamde LIO-ers, moeten zelfstandig voor de groep staan en 

dragen alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Zij nemen deel aan oudergesprekken en 

team-overleggen en krijgen een tijdelijke aanstelling bij Liemers Novum. Wij zien LIO-ers als 

volwaardige teamleden en collega's. 

   

Op basisscholen is het gebruikelijk en vaak noodzakelijk om leerkrachten die een LIO-er voor de klas 

hebben, in te zetten voor andere werkzaamheden. Meestal zijn dat groeps- en afdelings-

gerelateerde activiteiten of ondersteuning, maar soms kan dit ook een taak op schoolniveau zijn. 

Voor een school is het hebben van een LIO-er een mooie kans om wat extra formatieruimte te 

creëren en tegelijkertijd collega's voor de toekomst op te leiden. Daarnaast heeft de groep het 

voordeel dat er twee leerkrachten voor de klas staan en de ondersteuning dus tijdens die dagen 

dubbel intensief is.  

  

Wij kiezen er bewust voor om de leerkracht in te zetten voor andere activiteiten en niet de LIO-er. 

De stagiaire moet zich kunnen richten op zijn/ haar opdrachten, de stageklas en de eigen 

ontwikkeling. Een leerkracht is ervaren, gediplomeerd en flexibeler inzetbaar.  

  

Zeker in deze ingewikkelde tijd kunnen er situaties voorkomen waarbij we een leerkracht die een 

LIO-stagiaire heeft, incidenteel en tijdelijk inzetten ter vervanging van een andere leerkracht. Soms 

gaat het schoolbelang dan voor het persoonlijke belang van een leerkracht of een groep en u mag 

erop vertrouwen dat wij hierin een zorgvuldige afweging maken. Het is fijn dat wij als team hierin 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  

Op dit moment zijn er LIO-stagiaires bij de Kikkers en bij de Ara’s. 

     

Woensdag 10 maart was het in heel Nederland Montessoridag. 

Onze school zou open geweest zijn voor nieuwe ouders en 

kinderen, maar helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Via 

Facebook en onze website hebben we in ieder geval aandacht 

besteed aan deze landelijke dag door het delen van de 7 

redenen om te kiezen voor Montessori-onderwijs: 

 

 7 Redenen om voor het Montessorionderwijs te kiezen;  

Omdat u kunt zien dat uw kind: 

 

1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken 

2. de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen 

3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen 

4. keuzes kan maken en kan plannen 

5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil 

LIO stagiaires 

Landelijke Montessoridag 



   

 

   

 

6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten 

7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen en niet geremd wordt in die ontwikkeling 

 

Zegt het voort! 

 

  

                                                                                           

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 


