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Agenda      

Ma 02 april 

Di  03 april 

Wo 04 april 

Do 05 april 

 

Za 07 april 

Wo 11april 

Vr 13 april 

Ma 16 en do 19 ap 

Di 17, wo18 en do 

19 april 

Vr 20 april 

Wo 25 april 

Vr 27 april 

30 april t/m 11 

mei 

Do 17 mei 

 

 

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 

Open dag van 11.00 tot 14.00 uur 

Praktijkexamen verkeer groep 7 

Vrije vrijdag kleuters 

Extra oudergesprekken 

Centrale eindtoets groep 8 

 

Koningsspelen 

Schoolvoetbal 

Koningsdag, alle kinderen vrij 

Meivakantie van 30 april t/m 11 mei 

 

schoolfotograaf 

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)           

  

Nehir uit de Olifanten en Deniz uit de Vlinders, hebben in het Paasweekend een 

zusje gekregen. ‘Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje.’ Haar naam is 

Yagmur. We wensen haar heel veel geluk en gezondheid. 

 

Zaterdag gaan Fardad, Son, Lisa en Rinse, naar de finale van het OSBO schoolschaakkampioenschap 

in Zutphen. We wensen hen een sportieve dag en heel veel succes. 

                               

Vorige week hebben we een heel gezellige picknick gehad met alle kinderen van de school op 

matjes in de hal. Mooi om te zien hoe de oudere kinderen de jongere kinderen hielpen. ‘Hulpouders 

bedankt!’  

Welkom baby 

Schoolschaken finale 
 

Paaspicknick 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 
                

De geplande fietscontrole van afgelopen dinsdag is niet doorgegaan. Deze zal niet verzet worden. 

Wilt u zelf de fiets van uw kind controleren? Met name de verlichting en remmen zijn belangrijk. 

Het theorie-examen verkeer zit er inmiddels op. Alle kinderen zijn geslaagd. ‘Gefeliciteerd en goed 

gedaan!’ Volgende week woensdag zal het praktijkexamen plaatsvinden. Alle kinderen die meedoen 

moeten dan op de fiets naar school komen.  

 

De Grote Rekendag van woensdag 28 maart was weer een groot succes. Kinderen zijn in alle 

groepen volop aan het rekenen geweest en deden grappige ontdekkingen. Kinderen uit de Ara’s 

weten nu dat er 371 7-days in een Ikea verhuisdoos gaan en 7041 verhuisdozen in de hal van school 

passen. Interessant!           

 

                   
 

 

 

 

Verkeersexamen 
 

Grote Rekendag 
 



 

Zaterdag is de school open voor nieuwe ouders en kinderen. We zijn benieuwd naar de opkomst. We 

hopen dat een aantal huidige kinderen en ouders het team komt versterken, zodat we samen een 

mooi beeld van de school kunnen geven. De lunch wordt verzorgd. We zijn open van 11.00 tot 14.00 

uur. 

 

14 Maart heeft het participatieteam opnieuw vergaderd. We hebben teruggekeken naar de 

activiteiten die al plaatsgevonden hebben en vooruitgekeken naar activiteiten die we nog gaan 

komen. Eén van de wensen van ouders was; kinderen de gelegenheid geven om na schooltijd nog 

even met elkaar te kunnen blijven spelen. We hebben nagedacht over momenten waarop dit zou 

kunnen en hebben nu een plan liggen waarbij kinderen ter overbrugging naar een sportevenement 

op school kunnen blijven. We denken dan aan het Trefbaltoernooi van 22 mei dat start om 14.00 uur 

en de avondvierdaagse op dinsdag en donderdag 19 en 21juni. Dit zijn beiden momenten waarop het 

voor kinderen leuk is om op school te blijven spelen en daarna door te kunnen gaan naar het 

sportevenement. Dit spelen, en daarbij komt ook het eten, moet begeleid worden door 

volwassenen. We zoeken hiervoor ouders die de begeleiding van kinderen in de tussenliggende tijd 

op zich willen nemen. Wilt u met ons meedenken, of wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kan dat 

via de ouders van het participatieteam (Richard, vader van Celeste uit de Olifanten en Sebastian uit 

de Vlinders, Hedwig, moeder van Loïs uit de Bijtjes of Ilse, moeder van Rijnout uit de Giraffen, 

Merijn uit de Panters en Tijme uit de Ara’s. U kunt zich ook opgeven bij Femke of Tjitske. 

 

Vrijdag 20 april worden in Westervoort de Koningsspelen 

gehouden. Creon, de jongerenorganisatie in deze 

gemeente, heeft voor alle kinderen weer allerlei sportieve 

activiteiten georganiseerd. 

Alle kinderen worden die dag in sportieve (voor wie wil 

oranje) kleding verwacht op de normale schooltijd en zijn 

ook op de normale eindtijd uit. De lunch wordt verzorgd, maar grote eters kunnen het best wat 

extra’s meenemen. Het is wel handig als de kinderen genoeg drinken meenemen, omdat ze een 

actieve dag voor de boeg hebben. 

Groep 1 t/m 4; sport- en spel in de Nieuwhof. De leerkrachten zullen hierover communiceren via 

Klasbord. 

Groep 5/ 6: sporten van 12.00 tot 14.00 uur in sporthal de Pals 

Groep 7/8: sporten van 9.00 – 11.00 uur in sporthal de Pals 

We wensen alle kinderen een heel sportieve dag. 

                                   

Woensdag 25 april wordt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. Uw kind krijgt volgende 

week een brief mee met informatie over de tijden en plaats. We zien uit naar een sportief toernooi. 

 

 

 

Open dag 

Overleg participatieteam 
 

Koningsspelen 

Schoolvoetbal 



 

Maandag 16 en donderdag 19 april wordt u in de gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan met de 

leerkracht(en). Dit kan op eigen aanvraag of op afroep van de leerkracht. Mocht u geen vragen of 

zorgen hebben, dan hoeft u niet in te tekenen. 

Als experiment willen we de planning van de gesprekken dit keer op een andere manier doen. In de 

hal zullen vanaf volgende week per groep 2 A-3 vellen hangen met de dagen en tijden waarop u in 

kunt tekenen. We vragen u om de naam van uw kind(eren) in te vullen op de gewenste dag en het 

gewenste tijdstip. De intekenformulieren zullen de hele week blijven hangen. 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

                  

Extra oudergesprekken, nieuwe opzet 
 


