
   

 

   

 

 
jaargang 15, nummer 15, 5 april t/m 16 april 2021                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

di 6 april 

do 8 april 

wo 14 april 

 

vr 16 april 

ma 19 en wo 21 

april 

di 20 april 

vr 23 april 

ma 26 t/m vr 7 

mei 

do 13 mei 

vr 14 mei 

wo 19 mei 

vr 21 mei 

 

 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Verslagbesprekingen groep 1 t/m 7 

Online klassenouderoverleg, aanvang 9.00 uur 

Schoolvoetbal? 

Vrije vrijdag kleuters 

AMN eindtoets groep 8 

 

MR vergadering 

Koningsspelen op het MKC 

Meivakantie 

 

Hemelvaartsdag  

Vrije vrijdag alle kinderen 

Koffieavond voor ouders, thema: digitalisering en mediawijsheid kinderen 

Schoolreisje? 

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)      
 

Hoera, Yamila en Kensi hebben een broertje gekregen. Zijn naam is Maven. We 

wensen jullie heel veel geluk met jullie zoon en broertje.  

 

We hebben de afgelopen weken afscheid genomen van Lisa uit de Olifanten en Evi uit de Zebra’s. 

Beiden zijn verhuisd en naar een school in hun huidige woonplaats gegaan. Deze week hebben we 

ook afscheid genomen van Siem en Ymke, zij zijn ook verhuisd. We wensen alle kinderen en hun 

gezinnen een fijne tijd toe op de nieuwe school. 

  

De Rupsjes werken komende weken over het thema: de Boerderij.  

We missen de kinderen van de BSO enorm, wat duurt het lang. Alleen de kinderen van de 

noodopvang gaan naar de BSO. Hopelijk kunnen we over een paar weken alle Dolfijnen weer zien.  

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

 

Om in deze bijzondere tijd toch zoveel mogelijk de verbinding met u te kunnen houden heeft het 

participatieteam besloten om de koffieochtend, die gepland staat op woensdag 19 mei, te 

verplaatsen naar de avond. We hopen dat er dan zoveel mogelijk ouders online kunnen aansluiten. 

Het thema van deze koffieavond zal zijn: digitale vaardigheden en mediawijsheid, een interessant 

thema in deze tijd. U krijgt binnenkort een uitnodiging. 

Welkom en afscheid 

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

Bijzondere tijden en aanpassingen in de planning 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
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Op dit moment weten we nog niet of het schoolvoetbal en de sportdag van 28 mei door kunnen 

gaan. Dit zijn, net als het verkeersexamen, activiteiten die voor alle scholen in Westervoort 

georganiseerd worden en dus ook over grote aantallen kinderen en vrijwilligers gaan. 

De Koningsspelen van vrijdag 23 april gaan in ieder geval wel door. Het beweegteam heeft een 

superleuk programma bedacht dat we in groepen en coronaproef op het sportveldje tegenover de 

school en bij de plas de Waaij gaan volgen. 

Of het schoolreisje van vrijdag 21 mei door mag gaan is ook nog niet bekend. We hopen natuurlijk 

dat het gaat lukken en houden u op de hoogte.  

 

Vooruitkijkend weten we ook nog niet hoe de laatste activiteiten van het schooljaar, zoals het 

afscheid van de schoolverlaters en de jaarsluiting eruit gaan zien. Zodra helder is wat kan en mag 

laten wij het u weten. 

 

Kampioenen! 

De Ara’s hebben meegedaan aan de First Lego 

League, een landelijke wedstrijd waarbij kinderen 

met legorobots een parcours af moeten leggen 

waarbij bepaalde challenges gedaan moeten worden. 

Het team NOX van de Ara’s heeft het fantastisch 

gedaan en zijn kampioen geworden! De jury van de 

FLL kwam speciaal naar school om de (lego)beker uit 

te reiken, zie foto hiernaast. Gefeliciteerd team NOX 

en de Ara’s! 

 
Coördinatie DaVinci 

Tot aan de zomervakantie wordt de coördinatie van DaVinci waargenomen door de DaVinci-

leerkrachten en Tjitske. Femke vervangt wegens omstandigheden haar directeur op het Carrousel in 

Zevenaar, de andere basisschool waar zij werkzaam is. Femke zal op de achtergrond wel betrokken 

blijven bij onze locatie en de plaatsingsprocedures van nieuwe leerlingen nog zoveel mogelijk zelf 

begeleiden. 

 

De MR is het officiële orgaan om school, personeel en ouders te verbinden. De MR is samengesteld 

uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten uit beide afdelingen. 

In de MR is er ruimte voor een gesprek tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders. De MR mag 

advies uitbrengen en moet op sommige beleidspunten instemmen. Hiermee heeft de MR direct 

invloed op de beslissingen van de schoolleiding.  

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Nieuws uit de MR 



   

 

   

 

We zijn dit jaar door omstandigheden met een bijna geheel nieuwe MR begonnen en zijn blij met de 

open sfeer waarin de gesprekken plaatsvinden. Van het delen van mooie ideeën, tot het uiten van 

zorgen. U kunt bij ons terecht: mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Dinsdag 20 april zal de volgende vergadering plaatsvinden.  

 

Geweldig dat een aantal ouders zich aangeboden heeft om mee te 

helpen aan het vergroenen en mooier maken van ons plein. Samen met 

een medewerker van het NME (Natuur- en Milieu Educatie) maken we 

een plan voor aanpassingen en verbeteringen op het plein. Natuurlijk 

gaan we hierbij ook de kinderen betrekken. Mocht u willen aansluiten 

als werkgroep-lid, dan bent u van harte welkom. U kunt zich 

aanmelden via de leerkracht of Tjitske.  

 

De studiedag van afgelopen dinsdag is besteed aan het maken van analyses van de citotoetsen die in 

maart afgenomen zijn. De verwachte achterstand die kinderen opgelopen zouden hebben door 2 

lockdownperiodes zien wij over het algemeen niet terug in de groepsresultaten. Op individueel 

niveau zijn soms wel achterstanden zichtbaar. In de oudergesprekken van vorige en deze week zijn 

de resultaten van uw kind met u besproken. 

 

Ongelooflijk, wat zijn er al veel flessen ingeleverd op school. Dat gaat een mooie 

opbrengst worden. Eden uit de Olifanten, is samen met haar neefje rondgegaan 

in haar buurt en haalde maar liefst € 15,65 op! Fantastisch! Na de meivakantie 

horen we hoeveel geld er ingezameld is en daarna gaan we met de kinderen en 

de Werkgroep Plein bepalen welk toestel we voor het plein kunnen aanschaffen.  

                                                                                

Maandag 19 en woensdag 21 april wordt de digitale eindtoets AMN van groep 8 afgenomen. We 

wensen de schoolverlaters veel succes! Half mei worden de uitslagen bekend en zullen de 

leerkrachten van de bovenbouw een afspraak met u en uw kind maken om de resultaten te 

bespreken.  

 

                                                                                             

 

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Werkgroep vergroenen plein 

Inzamelactie flessen 

AMN eindtoets 

Studiedag 
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