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Agenda      

Ma 16 en do 19 ap 

Di 17, wo18 en do 

19 april 

Vr 20 april 

Di 24 april 

Wo 25 april 

Vr 27 april 

30 april t/m 11 

mei 

Ma 14 mei 

Do 17 mei 

 

Vr 18 mei 

Ma 21 mei 

Di 22 mei 

Do 24 mei 

Vr 25 mei 

 

 

Extra oudergesprekken 

Centrale eindtoets groep 8 

 

Koningsspelen 

Ouderavond DaVinci m.b.t vrijwillige ouderbijdrage, start 20.00 uur 

Schoolvoetbal 

Koningsdag, alle kinderen vrij 

Meivakantie van 30 april t/m 11 mei 

 

Ondersteuningsteamoverleg 

Schoolfotograaf 

Ouderavond schoolverlaters, aanvang 19.30 uur, start 19.45 uur 

Techniekmiddag in de hele school van 12.30 tot 14.30 uur 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Open dag 

Schoolviering Olifanten, Ara’s en Zebra’s, aanvang 13.45 uur 

Vrije vrijdag kleuters 
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)           

  

Vorige week is Kobe vier jaar geworden. Wat leuk dat je nu ook elke dag bij ons naar school mag. 

We wensen jou en je ouders een fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Het team dat meegedaan heeft aan de finale van het schoolschaaktoernooi heeft het super gedaan 

en is 7e geworden in de finale. De 5 beste teams gaan door naar het NK, helaas is dat dus op het 

nippertje niet gelukt. ‘Geweldig dat jullie onze school vertegenwoordigd hebben’! 

                               

In de jaarkalender is een foutje geslopen. Dinsdag 22 mei, de dag naar Pinksteren, hebben we niet 

alleen een studiemiddag, maar ook een studieochtend en zijn alle kinderen dus de hele dag vrij. 

Deze studiedag besteden we aan he terugkijken of het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het 

nieuwe jaar.  

Welkom  

Schoolschaken  
 

Studiedag dinsdag 22 mei 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


                

Ook alle kinderen zijn geslaagd voor het praktische gedeelte van het verkeersexamen. 

‘Gefeliciteerd’. We hopen dat de kinderen het geleerde vooral gaan toepassen in de 

(verkeers)praktijk.  

 

Vandaag hebben we Koningsdag gevierd met de 

koningsspelen. Het was een warme en heel sportieve dag. 

Dank aan alle ouders die geholpen hebben.           

 

 

 

Zaterdag 14 april hebben een aantal kinderen en leerkrachten van onze school de herdenking van de 

oversteek, die de geallieerden in 1945 van Westervoort naar Arnhem maakten, bijgewoond. Deze 

ceremonie werd gehouden bij het monument aan de IJssel. Fijn dat jullie er waren om de school te 

vertegenwoordigen. 

 

De centrale eindtoets zit er weer op. De kinderen hebben, ondanks de warmte, enorm hard en 

geconcentreerd gewerkt. De uitslagen zullen in de week na de meivakantie bekend worden 

gemaakt. 

 

Vorige week zijn op de DaVinci-afdeling de dynamic assessments gestart. In deze weken worden 

kinderen die op de wachtlijst staan, uitgenodigd om een week in een DaVinci-klas mee te draaien. 

Dit doen we om vast te kunnen stellen of zij in deze onderwijsvorm op hun plek zijn. 

Normaal gesproken beginnen we hiermee in mei, maar omdat er dit jaar veel kinderen instromen en 

we een kort schooljaar hebben, zijn we wat vroeger begonnen.  

Het meedraaien kan gaan om kinderen die al op onze school zitten of kinderen die op een andere 

school zitten en al geruime tijd op de wachtlijst staan. Dit jaar hebben we relatief veel plaatsen 

doordat een grote groep uitstroomt; 12 kinderen. Ondanks het feit dat er veel plaatsen zijn, zullen 

we een aantal kinderen en ouders moeten teleurstellen, omdat de wachtlijst groot is en we geen 

extra DaVinci-groep mogen maken.  

Deze procedures vragen veel tijd en zorgvuldigheid in het belang van de kinderen. We hopen begin 

juni alles afgerond te hebben, zodat bekend is wie er wel en niet geplaatst kunnen worden. 

                                   

We merken dat de onderwijsbehoefte van de kinderen in de onder- en middenbouw verandert. Dit 

heeft te maken met het feit dat onze populatie verandert. Veel broertjes en zusjes van kinderen die 

(op termijn) naar de DaVinci-afdeling gaan, starten bij ons in de onder- of middenbouw en zijn vaak 

ook zelf begaafd of hoogbegaafd. 

Vanaf de middenbouw kunnen kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben of hoogbegaafd 

zijn, naast het Montessori-aanbod in de groepen, een dagdeel in de week meedraaien in een 

Verkeersexamen 
 

Koningsspelen 
 

Herdenkingsbijeenkomst Tweede slag om Arnhem  

Centrale eindtoets 
 

Dynamic assessments 

Plusgroep kleuters 



plusklas. Ook is er voor deze kinderen 1x in de week de mogelijkheid om Spaanse les en/of 

schaakles te volgen. Voor de jongere kinderen in de onderbouw was er nog geen extra aanbod. Wel 

was één van de redenen om de kleutergroep in januari te splitsen, meer ruimte te hebben om ook 

aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen tegemoet te komen. Vaak lukt dit binnen het 

montessorionderwijs en alle materialen die we tot onze beschikking hebben, maar soms blijkt dat 

nog onvoldoende te zijn. Daarom zijn we al een aantal weken aan het onderzoeken hoe we hier 

vorm aan kunnen geven en vinden het fijn u te kunnen vertellen dat dit gelukt is. 

 

Na de meivakantie zal Anja, de intern begeleider van de Montessori-afdeling, starten met een 

plusgroep voor de kleuters. Ouders van kinderen die hiervoor uitgenodigd worden, zullen door de 

leerkrachten hiervan op de hoogte gesteld worden. We kunnen deze mogelijkheid bieden omdat 

Anja, op therapeutische basis, weer aan de slag mag na haar operatie en er hierdoor wat extra 

‘menskracht’ ontstaat. Dit omdat Frans, de IB-er die haar vervangt, de verantwoordelijkheid voor 

de interne begeleiding voorlopig kan houden. Anja is een heel ervaren deskundige op het gebied van 

hoogbegaafdheid en verzorgt al jaren de MIK (Meervoudig Intelligente Kinderen)-klassen en 

kenniskringen hoogbegaafdheid binnen het samenwerkingsverband. 

 

Vanzelfsprekend willen we dit aanbod na de zomervakantie voortzetten, maar of dat mogelijk is en 

in welke vorm kunnen we nu nog niet zeggen. 

 

Deze week is de laatste schoolfruitlevering. Vanaf volgende week moeten kinderen weer zelf 

groente en fruit meenemen van thuis. Dit project vraagt van school en ouders commitment voor het 

vervolg. Wij willen als school graag een ‘gezonde school’ zijn en gaan ervan uit dat u hier uw 

bijdrage aan wilt leveren. Dat betekent onder andere; gezonde tussendoortjes en lunch en gezonde 

traktaties. 

 

Wij krijgen opmerkingen van ouders over het fout geparkeerd staan van auto’s. Het blijkt dat het 

tussenpaadje dat langs Puck & Co en de school loopt, soms aangezien wordt voor een parkeerplek. 

Hierdoor kunnen kinderen en ouders die op de fiets komen er niet of slecht langs. We vinden dit 

onveilig en willen u vragen om te allen tijde in de parkeervakken (grijze vlakken) te parkeren. 

Hartelijk dank. 

 

Dinsdag 24 april wordt een bijeenkomst gehouden voor de ouders van beide DaVinci-afdelingen van 

stichting Proles. De ouderbijdrage staat onder druk vanwege een uitspraak van de rechter m.b.t. de 

vrijwilligheid hiervan. We willen samen met de ouders die dit aangaat brainstormen om te zoeken 

naar oplossingen. De avond start om 20.00 uur. 

 

Langzamerhand krijgt de fusie tussen stichting Proles en SPO de Liemers steeds meer vorm. Dit 

betekent dat in de komende maanden steeds meer afstemming zal komen in allerlei praktische 

zaken, o.a. de mailadressen. Alle werknemers van de nieuwe stichting Liemers NOVUM zullen een 

mailadres krijgen met deze naam. Onze schoolmailadressen (@mkcw.nl) blijven gewoon bestaan. 

Schoolfruit 
 

Veilig parkeren 

Ouderavond DaVinci 

Aanpassen mailadressen 
 



 

Na elke vakantie worden op maandagochtend alle kinderen door de kamouders gecontroleerd op 

hoofdluis. Wilt u eraan denken dat de kinderen dan geen gel in de haren of ingewikkelde kapsels 

hebben? Dat maakt dat de kamouders sneller hun werk kunnen doen. Dank! 

 

Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, mogen 

mee op de foto. De fotograaf maakt deze foto’s aan het begin van de ochtend, dus graag om 8.20 

uur aanwezig zijn. De kinderen staan vaak het mooist op de foto in kleurige kleding. 

 

 

Tip: 

Techniekdag, 26 mei in de markthal Didam. 

 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

                  

Kammen voor hoofdluis 

Schoolfotograaf 


