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Agenda      

ma 15 t/m 18 apr 

di 16 t/m 18 apr 

do 18 apr 

vr 19 apr 

ma 22 apr- 5 mei 

di 7 mei 

vr 10 mei 

do 16 mei 

vr 17 mei 

ma 20 en do 23 

mei 

wo 22 mei 

 

 

Laatste week Schoolfruit 

Centrale Eindtoets groep 8 

Paasviering 

Goede vrijdag, alle kinderen vrij 

Meivakantie 

Informatieavond ouders van alle schoolverlaters, aanvang 19:00 uur 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters, aanvang 13:45 uur 

Open dag tijdens de les voor nieuwe ouders en kinderen 

Schoolviering Olifanten, Zebra’s en Ara’s, aanvang 13:45 uur 

Extra oudergesprekken 

 

MR-vergadering 

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)           

 

Vorige week is Mats 4 jaar geworden en hij mag nu ook elke dag naar de Vlinders. Van harte welkom 

op onze school! We wensen jou en je ouders een heel fijne tijd toe. 

De Rupsjes hebben aan het thema Lente, kriebelbeestjes, gewerkt.  

We zijn aan het inventariseren hoeveel ouders opvang nodig hebben voor peuters en op welke dagen 

van de week. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we meer dagen peuteropvang aanbieden. Mocht u 

hier belangstelling voor hebben, dan kunt u terecht bij de leidsters of school, of een mail sturen 

naar montessoribso@puckenco.nl.  

De kinderen van de BSO zijn bezig met het thema lente en Pasen. Ze hebben plantenpotjes 

versierd, zelf een speurtocht bedacht en uitgevoerd bij de Waaij, veel buiten gespeeld, en 

geknutseld voor Pasen. We wensen alle kinderen een fijne vakantie toe. 

 

Ook voor het praktijkexamen zijn alle kinderen die meededen 

aan het verkeersexamen geslaagd, gefeliciteerd! Wat 

ontzettend fijn dat er op het laatste moment toch nog zoveel 

ouders waren om te helpen, hartelijk dank! 

 

Welkom 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Verkeersexamen groep 7 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


 

De koffieochtend van 10 april stond in het teken van ‘de 

gezonde broodtrommel’, gegeven door Ilse Wonink van de 

Gelderse Sportfederatie. De aanwezige ouders hebben o.a. 

bananenpannenkoekjes, wraps en sandwiches gemaakt, om 

inspiratie op te doen voor de broodtrommel van hun eigen 

kind(eren).  

De thema’s van de koffieochtend voor volgend schooljaar zullen 

in overleg met de ouders van het Participatieteam worden 

ingevuld.  

 

Na 5 jaar werkzaam bij ons te zijn geweest als conciërge 

heeft Rob, wegens privé omstandigheden, besloten te 

stoppen. Rob heeft de afgelopen jaren veel voor de school en 

de kinderen betekend. We hebben vandaag samen met de 

kinderen afscheid van hem genomen met een lied en 

cadeaus. We willen Rob bedanken voor alles wat hij voor de 

school gedaan heeft en wensen hem en zijn vrouw alle goeds 

voor de toekomst. 

 

Vanaf volgend schooljaar zal Femke Peters de coördinatie voor de DaVinci-afdeling op zich nemen. 

Zij werkt momenteel op de DaVinci-afdeling in Zevenaar als coördinator en zal volgend schooljaar 

beide afdelingen aansturen. We willen als scholen van dezelfde stichting op deze manier de 

samenwerking en afstemming tussen beide DaVinci-afdelingen vergroten.  

 

Naast de verslagbesprekingsavonden die 2x per jaar plaatsvinden, wordt u op 2 extra momenten in 

het jaar in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht in gesprek te gaan. Op maandag 20 mei en 

donderdag 23 mei vinden deze extra oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn bedoeld om in 

gesprek te gaan met de leerkracht als er zorg is of specifieke vragen zijn vanuit de ouders en/of de 

leerkracht.  

U kunt zich opgeven via de inschrijfformulieren die vanaf maandag 13 mei in de grote hal liggen en 

bij de Vlinders op het prikbord hangen. Wanneer de leerkracht het wenselijk vindt om met u in 

gesprek te gaan, dan zal hij/ zij uw kind een uitnodiging meegeven. 

 

We wensen alle kinderen en ouders heel fijne paasdagen en een 

heerlijke vakantie.  

 

                                                        Team Montessori Kindcentrum  

Koffieochtend 

Afscheid Rob 
 

Coördinatie DaVinci 

Extra oudergesprekken 

Fijne Pasen 
 


