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Agenda      

wo 03 apr 

wo 03 apr 

do 04 apr 

do 04 apr 

vr 05 apr 

di  09 apr 

wo 10 apr 

wo 10 apr 

wo 10 apr 

za 13 apr 

di 16 t/m do 18 

apr  

do 18 apr 

vr 19 apr 

ma 22 apr t/m  

vr 3 mei 

 

Klassenouderoverleg, aanvang 8.30 uur 

Grote Rekendag 

Inloopmoment 14:30 uur 

Verkeersexamen theorie groep 7 

Vrije vrijdag kleuters 

Beat the parent 

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

Verkeersexamen praktijk groep 7 

Schoolvoetbaltoernooi 

Open dag van 11.00 tot 14.00 uur 

Centrale Eindtoets groep 8 

 

Paasviering 

Goede vrijdag, alle kinderen vrij 

Meivakantie 

 
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)           

 

De Rupsjes werken de komende weken nog over de lente. Fijn dat het zonnetje al zo vaak schijnt! 

 

Op dit moment is er veel ruimte voor mobiliteit binnen het onderwijs. Dat is lange tijd niet het 

geval geweest en wij juichen deze ontwikkeling toe. Het betekent ook, als mensen hier gebruik van 

maken, dat er wisselingen binnen de bezetting van het team plaatsvinden. 

 

Onlangs heeft Monique aangegeven toe te zijn aan een volgende stap in haar carrière. Zij heeft 

daarom besloten te stoppen als leerkracht in het DaVinci-onderwijs. Dat vinden we uiteraard heel 

jammer. Zij heeft 10 jaar geleden het DaVinci-onderwijs op onze school opgestart en al die tijd 

vormgegeven. Monique zal nog tot aan het einde van dit schooljaar bij de Ara's blijven.   

 

Frans werkt bij ons vanuit PON, Personeelscluster Oost Nederland. Hij heeft besloten na de 

zomervakantie minder voor de klas te staan en ook andere taken binnen PON op te pakken. 

Hierdoor ontstaat er vacatureruimte bij de Zebra’s. Ook Hans werkt bij ons vanuit PON en ook hij 

heeft aangegeven verder te gaan kijken in onderwijsland. Dit betekent dat er na de zomervakantie 

ook in de Olifanten vacatureruimte ontstaat. 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Personeel 
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In de periode tot aan de zomervakantie zullen we samen met het bestuur op zoek gaan naar goede 

opvolgers voor deze collega’s. Zodra we meer informatie hebben over de invulling zullen wij u 

hiervan op de hoogte stellen. 

 

Na de zomervakantie zal de interne begeleiding anders ingevuld gaan worden. Binnen Liemers 

Novum, de stichting waarbij wij horen, wordt op alle scholen een bovenschools Intern Begeleider 

aangesteld. Op het MKC wordt de interne begeleiding uitgevoerd door Anja en Frans verving haar  

geruime tijd. Tjitske neemt de interne begeleiding voor de DaVinci-afdeling waar. Na de zomer 

zullen alle IB-taken bij één IB-er komen te liggen. 

Anja gaat met ingang van 1 september met pensioen en zal na de zomervakantie nog een paar 

weken werken om de nieuwe IB-er in te werken. 

 

Onlangs is de samenstelling van onze MR gewijzigd en daarom stellen wij ons graag even voor. 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding van beide afdelingen, dus 
altijd vier personen in totaal. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben 
volgens de wet medezeggenschap, naar gelang het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. 
 
De MR bestaat op dit moment uit de volgende personen:  
Oudergeleding: 

▫ Jasper van der Bent (ouder DaVinci-afdeling)  
▫ Vacant (ouder Montessori afdeling) 

Personeelsgeleding:  
▫ Lotte Nijhof (leerkracht Montessori groep 3/4, Giraffen) 
▫ Marius van Rijswijk (leerkracht DaVinci groep 3/4/5/6, Panters) 

 
Hieronder stellen wij ons kort even voor: 
Mijn naam is Jasper van der Bent. Vader van drie kinderen op de DaVinci-afdeling, getrouwd met 
Lonneke en samen wonen wij alweer bijna drie jaar in Westervoort. 
In het dagelijks leven werk ik als bedrijfskundige in de energiesector en ik vind het leuk om met de 
kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan een bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze 
school en daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. 
Ik heb in maart van dit jaar het stokje als voorzitter van Lonneke overgenomen. In deze rol probeer 
de interne organisatie van de MR in goede banen te leiden. Daarnaast kunnen ouders ook contact 
met mij opnemen voor vragen over de MR. Hiervoor mag je mij op het schoolplein aanspreken, maar 
omdat ik er daar niet altijd ben, kun je mij ook mailen via mr.mkcw@liemersnovum.nl. 
 
Ik ben Lotte Nijhof en leerkracht van groep 3/4, Giraffen. Ik ben nu 3 jaar werkzaam op onze 
school en heb in maart de Montessori-opleiding afgerond. Het was nu mijn beurt om het stokje over 
te nemen van mijn collega. Ik vind het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling en het beleid van de school, om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Ik 
hoop dat ik met een frisse blik een bijdrage kan leveren aan onze MR.  
 
Ik ben Marius van Rijswijk, leerkracht van de Panters. Ik ben nu ruim 2 en een half jaar werkzaam 
bij de DaVinci-afdeling. Daarvoor heb ik op verschillende scholen in Arnhem gewerkt.  
Als DaVinci-leerkracht heb ik dus de mogelijkheid om zaken waar wij mee te maken krijgen, mee te 
laten wegen in de beslissingen, die we in het belang van ons onderwijs en school nemen. 
 
Om onze MR compleet te maken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder van onze Montessori- 
afdeling. Zo kunnen we ervoor zorgen dat beide afdeling gerepresenteerd zijn.  
Zou je het interessant vinden om deze uitdaging met ons aan te gaan, dan horen wij dit graag. 
Aanmelden mag via Jasper, Lotte of Tjitske. 
 

Even voorstellen… de medezeggenschapsraad (MR) 
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Op zaterdag 13 april van 11:00 uur tot 14:00 uur zijn nieuwe ouders en 

kinderen welkom om ons onderwijs op beide afdelingen te bekijken. Wij 

nodigen kinderen uit alle groepen uit om ons deze dag te komen helpen. Zo 

kunnen zij bijvoorbeeld het montessorimateriaal laten zien, vertellen over 

de projecten waar we mee bezig zijn en hoe een schooldag eruit ziet.  

Kinderen die willen helpen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Wij zorgen voor een broodje met 

soep voor tussen de middag.  

Mocht u ouders kennen die belangstelling hebben voor onze school, wilt u ze dan op de hoogte 

stellen?  

 

In de week van 15 t/m 19 april zal de laatste levering van het schoolfruit plaatsvinden. De kinderen 

hebben op dat moment 20 weken gratis groente en fruit van de organisatie EU-schoolfruit gekregen. 

Als school vinden wij gezond gedrag belangrijk en wij willen u daarom vragen om ook na de 

meivakantie uw kind een gezond tussendoortje en een gezonde lunch mee naar school te geven.  

 

Nieuwe ideeën opdoen voor een gezonde broodtrommel? Woensdag 10 april organiseert de school 

een koffieochtend met als thema ‘de gezonde broodtrommel’. U bent welkom van 8.30 tot 10.00 

uur in het speellokaal. 

 

Op zaterdag 23 maart heeft het jongste team ooit van het MKC de halve finales schoolschaken 

gespeeld. Het team heeft zich op 1 matchpunt na helaas niet gekwalificeerd. Son, net tien jaar oud, 

en de hele dag op bord 1, scoorde een fantastische 6 gewonnen uit 7 partijen. Dion, nog geen tien 

jaar oud, en op bord 2, scoorde 3 uit 7. Sven, op bord 3, maakte een prachtige 4 uit 7 en Thijs, op 

bord 4, scoorde 3 uit 7 bij zijn eerste team-toernooi. 

Het belooft wat voor de komende jaren, want drie van deze vier jongens zijn ook volgend jaar op 

het MKC te vinden. Ondanks dat we ons niet geplaatst hebben was het een enorm geslaagde, 

sportieve en vrolijke dag! 

 

Op woensdag 27 maart organiseerde het Beweegteam Westervoort een tafeltennistoernooi voor 

groep 5 t/m 8. Geweldig dat er weer zoveel kinderen van onze school meededen. De beker voor de 

beste groep 5 is naar Kick, Zia en Julien gegaan. De beker voor de beste groep 7 naar Danté, Sven, 

Thijs en Rinze. En Julien heeft de dikke-duim-trofee gewonnen. Geweldig! 

 

Op woensdag 10 april vindt het Westervoortse Schoolvoetbaltoernooi plaats. De kinderen van groep 

3/4 worden om 15:00 uur verwacht op de sportvelden van Sportclub Westervoort. De wedstrijden 

zullen tot ongeveer 17:00 uur duren. De groepen 5 t/m 8 spelen van 17:00 uur tot 20:00 uur. Ook zij 

spelen op de sportvelden van Sportclub. We wensen alle voetballers en begeleiders een sportieve 

middag toe! 

Open dag 

Schoolfruit stopt 
 

Schoolschaken OSBO 

Tafeltennistoernooi 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
 



 

Donderdag 18 april vieren we Pasen. Dit doen we met een 

paaspicknick en paasactiviteiten binnen en buiten de groep, zoals 

eieren verstoppen en zoeken. Uw kind hoeft die dag geen lunch 

mee te nemen, wel drinken voor in de ochtend. Wilt u uw kind 

een bord, beker en bestek meegeven? In het kader van de 

duurzaamheid willen we zo min mogelijk afval produceren.  

 

Op donderdag 4 april heeft het theoretische 

verkeersexamen plaatsgevonden. Gelukkig zijn alle kinderen 

uiteindelijk geslaagd. Volgende week woensdag, 10 april, 

wordt het praktijkexamen gehouden. Alle kinderen van 

groep 7 zullen deze ochtend door Westervoort fietsen 

volgens de route die zij al meegekregen hebben om te 

oefenen. Op verschillende punten zullen zij beoordeeld 

worden op hun fietsgedrag. Aan het eind van de ochtend horen we of iedereen geslaagd is. 

Spannend!  

 

We krijgen van sommige ouders te horen dat de Klasbordapp niet altijd goed werkt en niet altijd 

een signaal geeft als er berichten zijn binnengekomen. De organisatie geeft aan dat er een nieuwe 

update gedaan is, die ervoor zou moeten zorgen dat deze problemen verholpen zijn. Zij geven het 

advies om de laatste update van de app te downloaden en vervolgens eenmaal de app te openen. 

We hopen dat daarmee de problemen opgelost zijn. 

 

Dinsdag 9 april organiseren de combinatiefunctionarissen-sport ‘Beat the Parent’ in gymzaal de 
Pals, Emmerik 5 in Westervoort. U kon zich tot 2 april opgeven. Hieronder nogmaals het 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 
13:00 - 14:30 uur Zebra's 
 

Dit jaar valt Koningsdag, 27 april, in de meivakantie. Logisch zou dan zijn om op de vrijdag voor de 

meivakantie de Koningsspelen te houden. Omdat de kinderen die dag, in verband met Goede 

Vrijdag, al vrij zijn, hebben wij ervoor gekozen dit jaar alleen aan de sport-en spelletjesdag in mei 

mee te doen en de Koningsspelen een jaartje over te slaan. 

 

 

Team Montessori Kindcentrum  

 

Paasviering 

Verkeersexamen groep 7 
 

Klasbordapp 
 

Reminder  Beat the parent 

Geen Koningsspelen 
 


