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Agenda      

ma 18 t/m 22 mrt 

ma 18 mrt 

wo 20 mrt 

 

vr 22 mrt 

vr 22 mrt 

wo 27 mrt 

wo 27 mrt 

vr 29 mrt 

za 30 mrt 

wo 03 apr 

wo 03 apr 

do 04 apr 

di 09 apr 

di 16 apr 

 

Week van de Lentekriebels 

Open dag voor nieuwe ouders en kinderen 

Ondersteuningsteambespreking 

Participatieteamoverleg 

Landelijke Opschoondag Olifanten, Kikkers (3) en Giraffen  

Schoolviering Ara’s, Olifanten en Zebra’s, aanvang 13.45 uur 

Creon tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8 

Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

Festival van Talent 

Klassenouderoverleg, aanvang 8.30 uur 

Grote Rekendag 

Inloopmoment 14:30 uur 

Koffieochtend van 8:30- 10.00 uur, thema ‘Gezonde broodtrommel’ 

Beat the parent 
Rupsjes (peuters), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s 6/7/8)           

 

In de Olifanten is Dominique gestart, we wensen haar en haar ouders een heel fijne tijd toe bij ons 

op school.  

 

Marloes Wenting, pedagogisch medewerkster van de PO en BSO, gaat per 1 april de 

organisatie verlaten. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan. De Rupsjes 

en de Dolfijnen werken deze maand aan het thema Lentekriebels. 

 

Karel uit de Kikkers heeft een zusje gekregen en zij heet Cathy. Ook Alisha uit de Vlinders heeft een 

broertje gekregen, hij heet Justin. Van harte gefeliciteerd! We wensen beide gezinnen veel geluk 

en gezondheid toe. 

Welkom 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Geboren 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


     

Afgelopen week hebben we aandacht besteed aan de ‘Week van 

de Lentekriebels’. Tijdens de lessen werden thema’s als 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit besproken. Er kwamen 

mooie en leerzame gesprekken en natuurlijk werd er ook af en 

toe gegiecheld.  
 

 

 

 

Het participatieteam is op woensdag 20 maart voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar 

gekomen. Naast terugblikken, hebben we ook vooruitgekeken welke rol het participatieteam 

volgend jaar zal spelen. Volgend jaar zullen er twee bijeenkomsten plaatsvinden waarin het team 

zichzelf het doel gesteld heeft te zoeken naar mogelijkheden om verbinding tussen ouders te 

creëren. Heeft u tips of ideeën, dan kunt u zich richten tot Hedwig (moeder van Loïs - Kikkers), 

Ronald (vader van Sebastian en Celeste – Kikkers en Olifanten) of Ilse (moeder van Merijn en Rijnout 

– Panters en Ara’s).  

 

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om na schooltijd samen met uw kind de klas in te lopen en 

kennis te maken met onze manier van werken en de (montessori)materialen. U bent elke middag 

welkom om na schooltijd de klas even in te lopen en werkjes van uw kind te bekijken. Daarnaast 

willen we ook twee momenten per schooljaar hier bewust voor plannen. Wie kan ons onderwijs nu 

beter laten zien dan uw kind? Donderdagmiddag 4 april vanaf 14.30 uur tot 15.00 uur bent u van 

harte welkom om bij uw kind in de klas te komen kijken. Uw zoon of dochter kan u vertellen wat 

het zoal in de klas doet en met welke materialen gewerkt wordt. 

 

Graag nodigen we u uit voor de koffieochtend van dinsdag 9 april met het thema: de gezonde 

broodtrommel. Twee keer per jaar organiseren we een koffieochtend waarin een thema centraal 

staat, dat zowel ouders als school raakt. Deze keer hebben we gekozen voor het onderwerp ‘de 

gezonde broodtrommel’. Vorig jaar werd de koffieochtend met het thema ‘de gezonde pauzehap’ 

als zeer positief ontvangen. Daarom hebben we, in samenwerking met het Beweegteam 

Westervoort,5 Ilse Wonink van de Gelderse Sportfederatie uitgenodigd om samen met u aan de slag 

te gaan om een gezonde broodtrommel te maken. U krijgt volgende week een persoonlijke 

uitnodiging met een antwoordstrookje. We hopen dat we op veel ouders mogen rekenen. De 

bijeenkomst zal in het speellokaal plaatsvinden en start om 8:30 uur tot 10:00 uur.  

 

Ervaren hoe uw kind gymles krijgt? Ondervinden hoe een gymles in 2019 wordt gegeven? Op dinsdag 
9 april organiseren de combinatiefunctionarissen sport ‘Beat the Parent’ in gymzaal de Pals, 
Emmerik 5 in Westervoort.  
 
Rooster: 
09:00 - 10:00 uur Olifanten 
10:00 - 11:00 uur Ara's 
11:00 - 12:00 uur Panters 
12:30 - 13:30 uur Giraffen/Kikkers groep 3 

Week van de Lentekriebels 

Participatieteam 

Inloopmoment 

Koffieochtend 

Beat the Parent 
 



13:00 - 14:30 uur Zebra's 
 
U kunt zich uiterlijk 2 april opgeven bij de leerkracht van uw kind. Denkt u ook aan uw eigen 
gymtas? 

Zoals beloofd vindt u hieronder de uitslagen van de tevredenheidspeilingen van onze leerlingen, 
ouders en medewerkers. We zijn trots op de uitkomsten en gaan de onderdelen die nog aandacht 
behoeven oppakken en vertalen in plannen van aanpak. Ook de MR zal hierin een rol spelen. 
 
TVP Leerlingen                                 TVP Ouders                                  TVP Medewerkers             

 

 

 

 

 

We zien en horen van ouders dat het parkeren rondom de school soms onveilige situaties geeft. We 

willen u daarom vragen om alleen te parkeren in de vakken. Op deze manier hopen we dat iedereen 

veilig op school kan komen. We zijn met de gemeente in gesprek om te kijken hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat de omgeving rondom de school veiliger wordt voor alle ouders en kinderen, maar 

ook voor de bewoners van het appartementengebouw. 

Op donderdag 14 maart heeft er een ouderavond plaatsgevonden over de bekostiging en toekomst 

van DaVinci afdeling op het Caroussel in Zevenaar. De verschillende werkgroepen hebben een 

terugkoppeling gegeven van hetgeen wat tot nu toe onderzocht en/of bereikt is.  

Afgelopen week zijn de observatieweken ( Dynamic Assessments) op de DaVinci-afdeling gestart. 

Hiermee onderzoeken kinderen en leerkrachten of het onderwijs op DaVinci passend is. Kinderen die 

Uitslag tevredenheidspeiling  

Verkeersveiligheid 

Terugkoppeling ouderavond Davinci 
 

Observatieweken DaVinci-afdeling   



op de wachtlijst staan en aan de beurt zijn, draaien een week mee bij de Panters of Ara’s. De 

ouders van kinderen die in aanmerking komen krijgen volgende week bericht. 

 

 

Team Montessori Kindcentrum  

 


