
  
jaargang 12, nummer 14, 19 t/m 30 maart 2018                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

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 

Wo 04 april 

Do 05 april 

 

Wo 11april 

Vr 13 april 

 

 

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 

Evaluatieavond AC 

Theorie-examen verkeer groep 7 

Inloopmoment vanaf 14.30 tot 15.00 uur ouders welkom in de groepen 

Praktijkexamen verkeer groep 7 

Vrije vrijdag kleuters 

 
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)           

  

Vorige week zijn Joyce en Esmee 4 jaar geworden. Zij mogen nu elke dag naar de Vlinders en de 

Bijtjes. Bij de Zebra’s is Mert Can als nieuwe leerling ingestroomd. We wensen jullie en jullie 

ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school.  

 

Ouders die de koffieochtend, verzorgd door Lonneke Snijder, bezochten, waren enthousiast over de 

inhoud van de ochtend. Fijn om met elkaar hierover van gedachten te wisselen en te kijken hoe je 

thuis je kind hierin kunt ondersteunen. We willen Lonneke bedanken voor haar inspiratie. 

 

 

 

Welkom  

Koffieochtend thema mindset 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


                               

Tijdens de studiedag van 21 maart werd de naam en het logo van de 

nieuwe stichting gepresenteerd: Liemers Novum. Het was een 

mooie, verbindende dag met inspirerende sprekers en films. Met 

name het optreden van Patrick van Veen over ‘apenmanagement’ 

wat heel verhelderend en hilarisch en zijn boodschap kwam in de 

setting van Burgers Zoo uitstekend tot zijn recht.  

https://www.gelderlander.nl/liemers/liemersnovum-naam-van-nieuwe-scholenkoepel~a9c5a35c/                                                              

                

Twee teams van onze school hebben vorige week meegedaan aan de halve finale van het 

schoolschaaktoernooi in Nijmegen. Ze hebben het fantastisch gedaan! Dion, Tijn, Siem en Charlotte 

zaten in het tweede team en zij scoorden allemaal 1,5 punt, heel goed. Fardad scoorde zelfs 7 

punten uit 7 wedstrijden. Complimenten voor jullie allemaal. 

Team 1: Fardad, Son, Lisa en Rinse, heeft zich geplaatst voor de finale van het OSBO 

schoolschaakkampioenschap en mag zaterdag 7 april naar Zutphen. We wensen jullie heel veel 

succes. 

 

Deze week werden nog meer sportieve successen behaald: veel kinderen deden mee met het 

smashbaltoernooi in Westervoort en de prijzenkast kan weer gevuld worden. ‘Super gedaan jongens 

en meisjes!’ Het vervolgtoernooi zal plaatsvinden in 

Apeldoorn, informatie volgt. 

 

  

                   

Studiedag fusie 
 

Schoolschaken 
 

Smashbaltoernooi 



 

Woensdag 28 maart houden we de jaarlijkse grote rekendag. Alle kinderen in de school gaan die 

ochtend met verschillende rekenaspecten aan de slag. Thema is dit jaar ‘de school als pakhuis’. We 

zien uit naar een leerzame en leuke rekendag.  

 

Donderdag 29 maart vieren we Pasen. De kinderen mogen die dag 

een eigen bord, beker en bestek meenemen, voor de gezamenlijke  

paaspicknick. We wensen u alvast een mooi paasweekend. 

 

Graag nodigen wij u uit om donderdagmiddag 5 april van 14.30 tot 15.00 uur een kijkje te komen 

nemen in de klas van uw kind. Uw kind zal u dan vertellen wat hij/ zij doet op school en kan u de 

materialen en werkjes laten zien. 

                                    

In de bijlage vindt u een overzicht van culturele activiteiten van het Musiater. 

 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

                  

Grote Rekendag 

Paasviering 
 

Inloopmoment 

Tip 

 
 


