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Agenda      

Ma 16 mrt 

Wo 18 mrt 

Do 19 mrt 

Vr 20 mrt 

Za 21 mrt 

Wo 25 mrt 

Vr 27 mrt 

Di 31 mrt 

 

Do 2 april 

 

Vr 3 april 

Ma 6 april 

 

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 

Theorie-examen verkeer groep 7 

Inloopmoment/ afsluiting schoolproject 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen, Panters 

Weer naar school 
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)         

Wat een bijzondere, spannende en onzekere tijd. Zo vreemd; een lege school, geen kinderen, geen 

ouders, af en toe collega's, geen dynamiek...... 

 

              
    

  

 

We hebben als school onze uiterste best gedaan om het onderwijs door te 

laten gaan en hebben tegelijkertijd onder tijdsdruk een enorme slag in de 

digitalisering gemaakt. De leerkrachten hebben keihard gewerkt om op 

allerlei manieren een interessant, gedegen en ook leuk aanbod op te 

zetten. We zijn heel blij dat ook de vakleerkrachten voor schaken, Spaans 

en de plusklas hun onderwijs direct aangepast hebben, zodat alle lessen 

thuis door kunnen gaan. Daarnaast proberen we op allerlei manieren met 

de kinderen en u in contact te blijven. We krijgen veel complimenten en 

waardering en dat maakt dat we ons gesteund voelen in deze rare tijd. 

 

We begrijpen ook dat het voor u als ouder een enorme uitdaging is om uw 

werk met de opvang en ondersteuning van uw kinderen te combineren. We 

Bijzondere tijden 
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zullen met z'n allen moeten accepteren dat de kwaliteit van het onderwijs misschien minder of 

anders zal zijn. Kinderen zijn veerkrachtig, creatief en flexibel en leren altijd en op heel veel 

verschillende manieren en momenten. Het is fantastisch om te zien hoe zij het werk thuis 

oppakken, welke prachtige initiatieven er ontstaan en welke leuke ideeën leerkrachten, kinderen 

en ouders delen via foto's en filmpjes.  

 

Dagelijks zijn er tenminste twee collega's op school om kinderen, waarvan de ouders echt geen 

opvang kunnen regelen en die een beroep in de vitale sector hebben, op te vangen. Als team 

hebben we digitale overlegmanieren gevonden, waardoor de onderwijsontwikkeling toch door kan 

gaan. We evalueren begin volgende week de vragenuurtjes om te kijken of we hierin nog 

aanpassingen moeten doen.  

 

Op dit moment is nog onbekend welke activiteiten in de loop van het schooljaar door kunnen gaan 

of afgezegd moeten worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we elkaar maandag 6 april weer live 

kunnen zien en spreken. Uitgangspunt blijft uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de overheid. 

De kinderopvang locatie op onze school is vanaf deze week gesloten. Ouders die toch opvang nodig 

hebben, kunnen op andere locaties van Puck&Co terecht. U kunt contact opnemen met 

info@puckenco.nl.  

Wat WatWa 

In deze weken stonden verschillende observatieweken voor nieuwe kinderen gepland. Zodra we 

weer naar school gaan zal Femke u op de hoogte stellen van de aangepaste planning. Wellicht zullen 

we aanpassingen moeten doen, we houden u op de hoogte.  

 

Het schoolvoetbaltoernooi van woensdag 8 april is afgezegd.                      

Het volgende MR-overleg van donderdag 2 april wordt verzet. Mocht u vragen hebben of zaken in 

willen brengen, dan kan dat via: mr.mkcw@liemersnovum.nl.  

Deze week heeft minister Slob aangegeven dat alle eindtoetsen voor groep 8 geannuleerd worden. 

Het advies dat de scholen gegeven hebben is het niveau waarop de kinderen geplaatst worden op de 

middelbare school. We zijn blij dat hiermee duidelijkheid gegeven is aan de kinderen, ouders en 

school. 

 

Het verkeersexamen voor groep 7 is door de landelijke organisatie VVN afgezegd. Of het examen 

verplaatst wordt en nog dit schooljaar plaatsvindt is op dit moment nog onduidelijk. Uw kind kan  

thuis oefenen via: examen.vvn.nl.  

Overleg medezeggenschapsraad 

Centrale eindtoets groep 8 
 

Verkeersexamen groep 7 

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

Schoolvoetbal 

 

DaVinci-afdeling 
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We hopen elkaar over een paar weken weer te kunnen zien op school. Mocht u in 

de tussentijd vragen hebben, dan zijn wij via het vragenuurtje en de mail 

bereikbaar. We wensen u sterkte in deze bijzondere tijd en veel gezondheid voor 

u en uw gezin.  

 

 

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                        Team Montessori Kindcentrum 

 

 

Sterkte gewenst 


