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Agenda      

Ma 2 en do 5 mrt 

 

Vr 6 mrt 

Wo 11 mrt 

Do 12 mrt 

Vr 13 mrt 

Ma 16 mrt 

Wo 18 mrt 

Do 19 mrt 

Vr 20 mrt 

Za 21 mrt 

Wo 25 mrt 

Vr 27 mrt 

Di 31 mrt 

 

Oudergesprekken verslagbespreking en bespreking onderwijskundige rapporten 

VO schoolverlaters 

MKC doet! actie 

Landelijke Montessoridag 

Open dag voor nieuwe ouders 

Vrije vrijdag kleuters 

Start schoolproject ‘Het lichaam’ 

Overleg Oudervereniging 

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 

Ondersteuningsteamoverleg MKC 

Fietscontrole groep 7 
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)         

Er zijn weer nieuwe kinderen bij ons op school gestart. Bij de Kikkers is Ibrahim gestart en bij de 

Olifanten zijn Mobien en Modasser deze week begonnen. Ferre is 4 jaar geworden en Jippe wordt dit 

weekend 4 jaar; welkom bij de Vlinders! We wensen alle kinderen en ouders een heel fijne tijd toe 

bij ons op school.  

Bij de Rupsjes is Kensi gestart. Woensdagavond werd de laatste 

bijeenkomst 'Slimme peuters' gehouden op school. Samen met de 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers kregen we informatie over 

Dabrowski en mindset, naast een stukje praktische oefening.  

Wat WatWa 
 

Kilometervergoeding excursies 
In nieuwsbrief 6 informeerden wij u al over de afspraken omtrent kilometervergoeding bij excursies. 

Ouders kunnen een kilometervergoeding vragen voor excursies waarbij de totale reisafstand meer is 

dan 50 kilometer. Echter kwamen we, bij de declaraties van de reiskosten, erachter dat er geen 

gezamenlijke kilometerprijs is afgesproken. De vergoeding per kilometer is vanaf maart 0,20 euro. 

Als u reiskosten gemaakt heeft, kunt u een declaratieformulier halen bij de leerkrachten, Femke of 

Tjitske. 

  

Observatie-weken 

Welkom 

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

Nieuws van de DaVinci-afdeling 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

In de aankomende weken zullen er diverse kinderen enkele dagen meedraaien in de DaVinci-

groepen. Zo kunnen de ’nieuwe’ kinderen ‘proeven’ aan DaVinci, ontdekken zij (en hun ouders) of 

het onderwijs bij hen past en kunnen de leerkrachten ondervinden welke ondersteuningsbehoefte 

de kinderen hebben en of DaVinci de juist, passende plek voor hen is. 

  

Week van de hoogbegaafdheid 

In de Week van de Hoogbegaafdheid organiseert Peers4Parents Arnhem-Nijmegen twee activiteiten: 

- 11 maart - Peers4Parents Experience - voor ouders van begaafde kinderen 

- 12 maart – HB Café Arnhem i.s.m. IHBV – voor begaafde ouders/volwassenen 

  

Peers4Parents Experience 

Op 11 maart is een unieke kans om laagdrempelig kennis te maken met de Peers4Parents 

facilitators, de werkwijze en om ervaringen te delen met andere ouders. Er wordt ingegaan op de 

volgende drie Peers4Parents thema’s:  

  

- Welke begaafdheidskenmerken herken je bij je kind(eren)? 

- Hoe kun je de communicatie verbeteren als sleutel voor goede relaties binnen je gezin en 

met de omgeving?  

- Hoe ga je om met intense emoties, perfectionisme en stress en de invloed die dit heeft op 

communicatie en relaties? 

  

De avond vindt plaats van 19:30-21:30 uur in Arnhem. De prijs is €10,- per ouder. De exacte locatie 

is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en we laten je weten wanneer je je hebt ingeschreven. 

Interesse? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier op de website van Peers4Parents Arnhem-

Nijmegen, of geef het aantal deelnemers en de namen door via een mail aan 

arnhem@peers4parents.nl.   

  

HB Café Arnhem: Opvoeden is het leven aangaan samen met je kinderen 

Naast de genoemde uitdagingen in de opvoeding kan je begaafde kind jou, als ouder en begaafde 

volwassene, een spiegel voorhouden die soms behoorlijk confronterend kan zijn. Zeker als je via je 

kind als volwassene pas ontdekt dat begaafdheid ook bij jou (of je partner) een rol speelt, waardoor 

je vanuit een ander perspectief naar je levensloop kijkt. Zowel in het verleden, heden als richting 

de toekomst. Maar zelfs als je jezelf al langer herkent in kenmerken van begaafde individuen, kan 

het opvoeden van je begaafde kind(eren) bij jou iets losmaken, waarvan je niet eerder besefte dat 

dit zo diepgeworteld (nog) in je leefde. Niet zelden komen ouders van begaafde kinderen dan ook 

zichzelf nogal eens tegen. Dan is het fijn om (h)erkenning te ervaren in de ontmoeting met andere 

ouders/begaafde volwassenen. 

Tijdens het HB-Café Arnhem dat door IHBV in samenwerking met Peers4Parents Arnhem-Nijmegen 

wordt georganiseerd, bieden we je de gelegenheid om dit te ervaren en om inzichten, tips en 

ervaringen met elkaar te delen. 

Deze speciale editie van het HB Café vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 van 19:30-22:00 

uur bij OPUS (Lorentz Lyceum) in Arnhem. De prijs is €17,50 per persoon. 

  

Wat een ervaringen tijdens de MKC-doet! ochtend. Zwerfafval opruimen, 

spelletjes doen met bejaarden, paarden borstelen op de manege of de dieren 

voeren op de kinderboerderij, het was genieten. We willen ouders die geholpen 

hebben om deze ochtend tot een succes te maken, bedanken voor hun tijd.  

 

MKC-doet! 

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/evenement-wkvdhb/peers4parents-experience-arnhem-nijmegen/
https://hb-cafe.nl/evenementen/opvoeden-is-het-leven-aangaan-samen-met-je-kinderen/
mailto:arnhem@peers4parents.nl


   

 

   

 

                      

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.  

Deze week is een mooie folder in alle brievenbussen van Westervoort en Duiven beland en zijn er 

verschillende persberichten uitgegaan om de komende open dagen aan te kondigen. Inmiddels heeft 

één ouder zich aangemeld om nieuwe ouders rond te leiden tijdens de open dagen van donderdag 

12 of zaterdag 21 maart. Mocht u ook in de gelegenheid zijn om ons te helpen, dan horen we dat 

graag. We vinden het leuk als er op de zaterdag ook weer kinderen zijn die een activiteit of werkje 

met nieuwe kinderen kunnen doen. Kinderen kunnen zich aanmelden bij de leerkracht. die 

aanwezig wil zijn tijdens de opendag van donderdag aanstaande.  

 

De school heeft verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen en het advies van de GGD en RIVM 

opgevolgd. 

We hebben de kinderen gewezen op een goede hand- en hoesthygiëne en besloten om tijdelijk bij 

de start van de dag en ’s middags bij het naar huis gaan geen handen te geven. De origineelste 

ontmoetingsvarianten ontstonden. De kinderen wassen regelmatig hun handen met water en zeep 

volgens een stappenplan en drogen hun handen met papieren handdoekjes. We hebben gesproken 

over een hygiënische manieren om te hoesten. Gezinnen die in de vakantie in een gebied geweest 

zijn waar mogelijk besmetting plaatsgevonden zou kunnen hebben, hebben uit voorzorg hun 

kind(eren) bij ziekteverschijnselen thuisgehouden. De school blijft de richtlijnen van de GGD en het 

RIVM volgen en we vragen u ook de landelijke ontwikkelingen te blijven volgen en de adviezen ter 

harte te nemen.  

Het is bijna weer zover, het verkeersexamen komt eraan voor groep 7. Op dinsdag 31maart houden 

we een fietscontrole. De fietsen worden dan gecontroleerd op veiligheid; denk aan verlichting, 

remmen en de banden. Hiervoor zoeken wij handige ouders die daarbij willen helpen. Alle kinderen 

van groep 7 moeten die dag hun fiets meenemen. Op donderdag 2 april is het theorie-examen, dat 

afgenomen wordt in de eigen klas. Woensdag 8 april is het dan tijd om alles in de praktijk te 

brengen en worden de kinderen opnieuw op de fiets naar school verwacht voor het praktijkexamen. 

Wij nemen het verkeersexamen gezamenlijk af met alle andere scholen in Westervoort en we 

bemannen dit jaar 4 posten. Voor elke post zoeken wij 2 ouders dus in het totaal 8 ouders. Mocht u 

kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met Richard Janssen, de verkeersouder: 

richardjanssen01@gmail.com 

Nieuws uit de MR 
 

Open dagen donderdag 12 maart en zaterdag 21 maart 
 

Verkeersexamen groep 7, dinsdag 31 maart fietscontrole 

Coronavirus 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Volgende week vrijdag start de 3e atelierronde. Er zijn weer nieuwe workshops waar kinderen uit 

kunnen kiezen, zoals EHBO. Wij vinden het mooi om te zien hoe kinderen in aanraking komen met 

verschillende activiteiten en technieken. 

 

Woensdag 25 maart zijn alle kinderen vrij omdat alle werknemers van Liemers Novum een studiedag 

hebben. Het thema van de studiedag is 'groeien en bloeien' en alle collega's kunnen kiezen uit 40 

workshops die op bij Liemers Novum horende scholen gegeven worden. 

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

Sportclub Westervoort. We hebben dit jaar 3 teams kunnen samenstellen. Alle teams zijn dit jaar 

gemengd. 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. We hebben nog hulp nodig voor het begeleiden van groepjes en zoeken 

nog scheidsrechters. U kunt zich opgeven via de leerkrachten. Komt u de kinderen ook aanmoe-

digen? Graag tot dan. 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

 

 

 

 

Personeelsdag Liemers Novum 

Schoolvoetbal 

Nieuwe atelierronde 

 


