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Agenda      

wo 24 mrt 

vr 26 mrt 

wo 31 mrt 

 

do 1 april 

 

vr 2 april 

ma 5 april 

di 6 april 

do 8 april 

wo 14 april 

 

vr 16 april 

wk van 19 april 

di 20 april 

vr 26 april 

ma 26 t/m vr 7 

mei 

 

 

Participatieteamoverleg 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters zonder ouders 

Verslagen mee 

Verkeersexamen theorie groep 7 en 8 

Pasen en sponsoractie; verzamel flessen met statiegeld 

Verslagbesprekingen groep 1 t/m 7 

Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 

Pasen, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Verslagbesprekingen groep 1 t/m 7 

Online klassenouderoverleg 

Schoolvoetbal 

Vrije vrijdag kleuters 

AMN eindtoets groep 8 

MR vergadering 

Koningsspelen 

Meivakantie 

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)      
 

Van harte welkom Tuur. Tuur is vorige week 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school bij de 

Vlinders. We wensen jou een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

  

We heten Victoria welkom op de VSO en Mathijs op de PO. 

De Rupsjes werken met het thema: Het lichaam. We hebben veel didactisch materiaal van Marant 

om samen met de kinderen te oefenen met het benoemen van lichaamsdelen, ook puzzels, 

spelletjes over emoties en gezichtsuitdrukkingen herkennen en zintuiglijke montessori werkjes. 

          
Jammer dat de BSO nog niet open mag. We missen de kinderen enorm. We zien alléén de kinderen 

die de noodopvang bezoeken. Hopelijk kunnen we over een paar weken alle Dolfijnen verwelkomen.  

Welkom 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

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

 

Helaas kunnen de maatregelen nog steeds niet versoepeld worden. 

Volgende week vieren we Pasen in aangepaste vorm; in plaats van een 

picknick met de hele school eten we alleen met de eigen klas. De 

sponsorloop is een flessenspaaractie geworden. De OV heeft een mooi 

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.  

 

De OV heeft de school mooi aangekleed en in 

lentesferen gebracht, gezellig! 

 

Terugkoppeling evaluatie met ouders en 

kinderen over het thuisonderwijs 

In de oudergesprekken van 1 en 4 maart hebben wij u bevraagd naar het 

welbevinden van uw kind en de periode van het thuiswerken. Wij vonden het 

belangrijk om dit in een één op één gesprek te doen en niet via een 

enquête.  

De uitkomsten: 

- De tweede periode van thuisonderwijs werd heel snel opgepakt door zowel kinderen als het team. 

- Kinderen zijn enorm vaardig geworden met Teams. 

- Kinderen vonden het heel fijn om elkaar in ieder geval via Teams te zien/ horen. Een 

gezamenlijke opstart en afsluiting van de dag werd als heel fijn ervaren. Zij misten over het 

algemeen de vriendjes en vriendinnetjes enorm. 

- Met name de bovenbouw genoot van het onderling kunnen chatten. 

- Het dagelijkse vragenuurtje was prettig. 

- Individuele momentjes met de leerkracht waren heel fijn. 

- De weekroosters en instructiemomenten waren over het algemeen helder en overzichtelijk voor 

kinderen en ouders. 

- Kinderen genoten erg van sport- en kleine feestmomentjes zoals het zingen voor een jarige 

- Kinderen genoten ook erg van de voorleesfilmpjes en muzieklessen op youtube. 

- Fijn dat er veel instructiemomenten waren waarop de leerkracht in beeld kwam. 

- Ouders kregen inzicht in de zelfstandigheid, taakwerkhouding, temp en motivatie van hun kind. 

- Het thuiswerken was belastend voor ouders, zeker als je ook zelf online moest werken of nog 

kleinere kinderen had. ’s Avonds ook nog huiswerk aanleveren in de vorm van een scan, app of mail 

was best een klus. 

- Fijn dat er noodopvang was, wel hadden sommige ouders de verwachting dat er ook lesgegeven 

werd en kwam niet al het werk af dat af had moeten zijn. Voor diegenen die de noodopvang 

verzorgden was het een enorme puzzel om de momenten waarop kinderen online moesten zijn, af 

te stemmen. 

- De opvang van de kwetsbare kinderen werd als heel positief gewaardeerd. 

- Sommige kinderen genoten van de rust thuis, geen prikkels om je heen. 

- Sommige kinderen vonden het heerlijk om thuis lekker door te kunnen werken. 

- Pittig om lang achter je scherm te moeten zitten. 

- Heel prettig om oudergesprekken online te kunnen voeren, lekker vanaf je eigen bank. Sommige 

ouders gaven juist ook aan dit liever fysiek te willen. 

 

Tips die we kregen: 

Bijzondere tijden en aanpassingen in de planning 
 

mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

- Stem de roosters meer af op de verschillende groepen/ klassen, b.v. rekenen op hetzelfde 

moment. 

- Geef de kleuters knutselmateriaal mee naar huis, zoals dat in de MB en BB in de vorm van 

werkboeken meegaat. 

- Zoek zoveel mogelijk ‘samenmomenten’. 

- Schep heldere verwachtingen naar kinderen en ouders. 

 

Als team herkennen we alles wat genoemd is. Uiteindelijk gaat er niets boven fysieke les. We zijn 

blij dat het onderwijs toch redelijk door kon gaan tijdens de tweede lockdown. We hopen dat het 

thuisonderwijs niet nog een keer nodig zal zijn, maar weten in ieder geval dat we het, mocht het 

toch weer voorkomen, snel op kunnen pakken.  

Nogmaals willen we onze grote dank uitspreken voor alle ondersteuning en hulp die u thuis geboden 

heeft. Zonder u was het niet gelukt om het thuisonderwijs op deze manier te pakken.  

 

Observatieweken DaVinci en groepsindeling volgend schooljaar 
Dit schooljaar stromen er, door een kleine groep 8, maar weinig kinderen door naar het Voortgezet 
Onderwijs. Dat maakt dat er voor het schooljaar 2021-2022 enkele plekken op DaVinci beschikbaar 
komen. Momenteel worden er met diverse ouders intakegesprekken gevoerd. De verwachting is dat 
na de meivakantie enkele observatieweken gehouden zullen worden; potentiele DaVinci kinderen 
kunnen dan een week meedraaien in de Panters en Ara’s. 
Door de kleine uitstroom in groep 8, en een ‘grote groep 6’, staat de groepsindeling van de Ara’s al 
vast. Zoals het er nu uitziet zijn dit leerlingen uit de leerjaren 7 en 8.                     
 

Dinsdag 20 april zal de volgende vergadering plaatsvinden.  

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

 

Het schoolproject Het lijf is in volle gang. Via Klasbord kunt u zien 

hoe hieraan wordt gewerkt. Het thema Lentekriebels is inmiddels weer afgerond, maar is natuurlijk 

niet los te zien van dit schoolthema. 

 

Helaas heeft de verkeerscommissie binnen de gemeente Westervoort besloten het praktijkexamen 

te annuleren. Op dit moment wordt het risico van besmetting te groot geacht omdat de kinderen 

van alle scholen tegelijkertijd zouden fietsen en er veel vrijwilligers nodig zijn. 

Het theorie-examen gaat wel door en vindt plaats op woensdag 31 maart. Succes voor de 

examenkandidaten!  

 

Annulering praktijk verkeersexamen groep 7 en 8 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Schoolproject Het lijf en Lentekriebels 

Nieuws uit de MR 

Participatieteam 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

"La la lente. Pluk de dag als nooit tevoren. Als er iets is dat we in deze periode doen, dan is het wel 
leven... als nooit tevoren. Anderhalf jaar geleden hadden we nooit bedacht dat ons leven er uit zou 

zien zoals het nu is. Onze dagen zien er anders uit, we 
blijven 's avonds allemaal binnen, velen werken vanuit huis, 
we moeten afstand houden van anderen, met mondkapjes op 
boodschappen doen en we zijn al zó lang niet meer in de 
school of klas van onze kinderen geweest. We plukken de 
dag wel, maar het is anders dan voorheen. We zien dat we 
het allemaal weer fijn vinden dat de kinderen weer naar 
school gaan, kinderen blij = ouders blij. Maar wat we nog 
missen is de verbinding onderling. We spreken elkaar nog 
wel, maar even kort en op een afstandje op het schoolplein. 
We zoeken elkaar minder op. We zien elkaar niet meer 
tijdens koffieochtenden in de school. We staan niet meer 
naast de bus de kinderen uit te zwaaien tijdens schoolreisje. 
We kunnen niet meer de klas in tijdens inloopochtenden. Of 
kletsen met andere ouders en leerkrachten tijdens 

bijvoorbeeld een kerstborrel. Stiekem missen we dit allemaal wel, toch? Als participatieteam is het 
aan ons de taak om te zoeken naar manieren om wél de verbinding te vinden. Zo gaan we de eerst 
volgende koffieochtend gewoon plannen, dan wel online, maar toch. Het is weer een gelegenheid 
om elkaar als ouders weer even te zien en te spreken. Ook willen we benadrukken dat het 
belangrijk is om elkaar wel op te blijven zoeken op het schoolplein, mits gelet op de anderhalve 
meter afstand natuurlijk. Blijf een praatje maken met elkaar, blijf verbonden. En zoek niet alleen 
elkaar op, maar ook de leerkrachten -buiten op het schoolplein- of de klassenouder. Wil je iets 
kwijt? Even sparren? Of een vraag stellen? Doe het. Bellen, mailen of een berichtje sturen kan 
natuurlijk ook. Verlies elkaar niet uit het oog, ook al staan we nu allemaal verder van elkaar af. En 
vooral: houd vol, houd moed en blijf de dag plukken.  
 

Het participatieteam is op zoek naar één of meerdere ouders die aan willen sluiten. We komen een 

aantal keer per jaar (online) bij elkaar om op een creatieve manier te kijken naar manieren om 

ouders en school te verbinden. Zo bedenken en organiseren we koffiemomenten en bespreken we 

allerlei onderwerpen waarvan we denken dat het participatieteam met creatieve inslag iets aan bij 

kan dragen. Een leuke en laagdrempelige manier om betrokken te zijn bij de school. Lijkt het je 

leuk om aan te haken? Meld je dan aan bij Tjitske! 

                                                                                Hartelijke groet, het participatieteam 

Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari  

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag  vrijdag 15 april 2022 

2e Paasdag maandag 18 april 2022 

Meivakantie incl Koningsdag 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart  26 mei 2022 t/m 29 mei 2022 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022 

Op dit moment zijn de studiedagen en vrije vrijdagen van de kleuters nog niet bekend.  

     

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Tip voor schaakliefhebbers in spé 



   

 

   

 

 

Vanaf maandag 29 maart verzorg ik namens de Nederlandse Schaakbond een beginnerscursus 

schaken. De cursus is bedoeld voor volwassenen en de deelname is gratis. Tegen een kleine 

vergoeding wordt er wekelijks oefenmateriaal opgestuurd. 

Het eerste blok van 4 lessen behandelt de basis, dus hoe gaan de stukken, hoe kun je aanvallen en 

wat is schaakmat (het uiteindelijke doel van het spel) 

De cursus wordt uitgezonden via Twitch en is te volgen met je computer of IPad.  

Mocht je hiervoor interesse hebben dan kun je je gratis aanmelden via: 

https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0  
 

                                                        Met vriendelijk groet, Niels van der Mark (schaakleerkracht)                                                                                            

 

Woensdag 31 maart krijgen alle kinderen het verslag. Volgende week donderdag 1 april en  

donderdag 8 april voeren we de online verslagbesprekingen. Dit geldt voor alle ouders van groep 1 

t/m 7. De kinderen van groep 8 krijgen wel het verslag mee, maar zodra de uitslag van de eindtoets 

binnen is, vindt het oudergesprek plaats aan de hand van het verslag en de eindtoetsuitslag.  

      

                                                                                              

                                               
 

                                                                                              Team Montessori Kindcentrum 

Verslagbesprekingen 

https://www.schaken.nl/nieuws/binnenkort-op-twitch-beginnerscursus-schaken-0

