
   

 

   

 

 
jaargang 14, nummer 16, 30 mrt t/m 10 april 2020                  

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

Di 31 mrt 

 

Do 2 april 

 

Vr 3 april 

Vr 10 pril 

12 en 13 april 

27 april t/m 10 

mei 

 

 

Ondersteuningsteamoverleg MKC 

Fietscontrole groep 7 

Theorie-examen verkeer groep 7 

Inloopmoment/ afsluiting schoolproject 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen, Panters 

Goede Vrijdag 

Pasen 

Meivakantie  

 

 
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)         

Een bijzondere nieuwsbrief in een bijzondere tijd. We hopen dat het met u en uw kind(eren) goed 

gaat en iedereen gezond is. 

 

De scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie. Dat was even slikken, voor u en voor ons. 

Tegelijkertijd ontstond direct de beweging; oké, we gaan weer aan de slag, want de kinderen 

hebben recht op onderwijs. 

Vandaag hebben de ouders van een aantal groepen nieuw papieren werk opgehaald en ook in de 

andere groepen wordt het werk steeds aangepast en aangevuld, zowel digitaal als op papier. We 

zijn trots op alle harde werkers en blij om te zien dat steeds meer kinderen goed uit de voeten 

kunnen in het werken via Teams.  

 

Nu bekend is dat nagenoeg alle activiteiten tot aan het einde van het schooljaar afgezegd zullen 

worden, zijn wij ons ondertussen aan het beraden over het onderwijs vanaf het moment dat we 

weer naar school mogen. We hopen maandag 11 mei weer open te gaan en het onderwijs te kunnen 

vervolgen en wat dat van ons vraagt zal ook moeten blijken. We volgende de ontwikkelingen en 

richtlijnen nauwlettend en houden u op de hoogte via de mail en nieuwsbrieven. 

 

Extra oudergesprekken 

In de week van 20 april staan de 'extra oudergesprekken gepland'. Deze gesprekken zijn bedoeld om 

vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Op dit moment hebben de 

leerkrachten dagelijks contact met de kinderen en bent u dagelijks in de gelegenheid om contact op 

te nemen met hen, via het vragenuurtje, via Teams of via de mail.  

Mocht u toch de behoefte voelen om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind over zijn/ 

haar ontwikkeling, dan vragen wij u dit via de mail kenbaar te maken. De leerkracht plant dan een 

(online) telefonische afspraak met u in. Deze gesprekken zullen tijdens schooltijd plaatsvinden. 

Bijzondere tijden 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

De kinderopvang locatie op onze school blijft gesloten. Ouders die toch opvang nodig hebben, 

kunnen op andere locaties van Puck&Co terecht. U kunt contact opnemen via info@puckenco.nl.  

 

 
 

Wat WatWa 

Je zult in deze vreemde tijd 

maar jarig zijn! Het is 

helemaal niet leuk als je 

geen vriendjes en 

vriendinnen kunt uitnodigen 

en zelfs je familie en opa 

en oma niet op jouw 

verjaardag kunnen komen. 

Wij vonden dit een goede 

reden om de jarigen die we vanaf 16 maart hebben gehad 

even extra aandacht te geven! 

Lieve, 

               

                       

              

                     

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Alsnog van harte gefeliciteerd, alle juffen en meesters van het MKC! 

Femke gaat met ingang van de meivakantie met zwangerschapsverlof. Haar taken zullen tijdens 

haar verlof overgenomen worden door Tjitske. Na de meivakantie pakt zij de planning rondom de 

observatieweken op en zal zij met de DaVinci-collega's de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

voortzetten. 

De ouderavond voor ouders van de Ara's zal opnieuw verzet moeten worden. Op dit moment weten 

we nog niet welke richtlijnen vanaf 11 mei gelden. Als deze helder zijn, zal er een nieuwe datum 

geprikt worden. 

De algemene ouderavond met Desirée Houkema en Albert Kaput, die op donderdag 14 mei plaats 

zou vinden, is afgezegd.                

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

DaVinci-afdeling 

 

Jarigen in het zonnetje 



   

 

   

 

Graag berichten wij jullie over enkele ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad. 

 

Ouderafvaardiging Montessori 

In februari berichtten wij jullie dat de plek van ouderafvaardiging voor de Montessori-afdeling 

vacant was. Hierop heeft Michel Maas (vader van Kaishi uit de Vlinders) als enige gereageerd. 

Gisteren (2 april) is Michel ter kennismaking aangeschoven bij reguliere MR-overleg. Zowel Michel 

als de zittende MR waren enthousiast, dus hebben we de intentie uitgesproken met elkaar door te 

gaan. 

De inzet van Michael zal t/m het eind van het jaar op interim basis zijn. Zijn zittingsperiode van 3 

jaar zal dan per september starten, als er zich in de tussentijd geen andere kandidaten melden. We 

hebben afgesproken dat Michel zich aan het eind van het schooljaar via deze nieuwsbrief nader zal 

voorstellen. Wij wensen Michel alvast veel succes in deze leuke en interessante rol binnen onze 

school. 

 

Ouderafvaardiging DaVinci 

Binnenkort komt er voor Lonneke en mijzelf een eind aan ruim 7 jaar Montessorischool Westervoort. 

Vanaf komend schooljaar gaan alle kinderen naar het voortgezet onderwijs.  Dit betekent voor mij 

persoonlijk onder meer dat ik het MR-lidmaatschap zal neerleggen. De plek van ouderafvaardiging 

voor de DaVinci afdeling komt daarom vacant per begin van het nieuwe schooljaar. 

Als je meer wilt weten wat de MR doet, is er op Google genoeg te vinden. Dit bijvoorbeeld is een 

toegankelijk site: https://www.jmouders.nl/wat-doet-de-mr-op-school. Voor liefhebbers van wat 

zwaardere kost kan ik deze site aanraden: https://infowms.nl. De ouder wordt niet in het diepe 

gegooid; er zal een warme overdracht zijn en daarnaast is er documentatie beschikbaar en ruimte 

voor een cursus over hoe de MR werkt. 

 

Als je je interesse wilt aangeven dan kan dit door een mailtje te schrijven naar: 

mr.mkcw@liemersnovum.nl. Ik neem dan contact met je op. Mochten er meerdere aanmeldingen 

zijn, dan kijken we of we er onderling uit kunnen komen, of behoren verkiezingen tot de 

mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd, maar wil je toch graag wat meer weten, schroom dan niet 

om contact op te nemen. Dit kan met mijzelf, maar ook met Tjitske, Marius of Lotte. 

  

Leerkrachtafvaardiging DaVinci 

In de maand juli komt er volgens het reguliere rooster van aan- en aftreden een eind aan het 

lidmaatschap van de Marius als leerkrachtafvaardiging van de DaVinci-afdeling. Er zal intern worden 

overlegd over hoe deze plek aan het begin van het schooljaar kan worden ingevuld. 

 

Het volgende MR-overleg vindt plaats op donderdag 14 mei. Mocht u vragen hebben, of zaken in 

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

 

Heel veel organisaties hebben zich in deze spannende tijd ten doel gesteld het onderwijs te 

ondersteunen. Binnen de gemeente Westervoort zijn er ook verschillende mooie initiatieven 

ontstaan. Zo zijn er twee jongerencoaches die beschikbaar zijn voor kinderen die wat ondersteuning 

kunnen gebruiken. 

Is het maar saai bij je ouders thuis? Zijn er nu wat vaker irritaties thuis? Als je er even uit moet kan 

je bij een jongerencoach van Creon terecht. Je mag even alles van je af mopperen, je krijgt 

handige tips, en je kan er weer helemaal tegenaan! 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  
 

Jongerencoach Westervoort ter beschikking 

https://www.jmouders.nl/wat-doet-de-mr-op-school
https://infowms.nl/
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Veel jongeren vinden het een grote stap om met hun probleem naar een instantie te gaan. Soms is 

het ook makkelijker op te lossen. Een jongerencoach kan samen met jou kijken waar je tegenaan 

loopt en zorgt laagdrempelig voor gesprekken en/of trainingen. Er werken twee jongerencoaches bij 

Creon. Wij zijn er voor iedereen in de leeftijd 8 t/m 23 jaar, kijken zoveel mogelijk waar je goed in 

bent en wat je nodig hebt.  

 Als je ergens mee zit of vastloopt, bel of stuur een berichtje. Samen gaan we kijken hoe we dit 

kunnen aanpakken! Karin (karin@kulturhuswestervoort.nl, 06-15142134) & Daniël 

(daniel@kulturhuswestervoort.nl, 06-15297422). 

 Wij houden ons aan de adviezen van de regering, dus wij schudden even geen handen, houden 2 

meter afstand, en doen ook geen huisbezoeken. Wel kunnen we individueel afspreken in 

jongerencentrum Creon, of ergens buiten. Ook kan je met ons digitaal in gesprek bijvoorbeeld via 

een WhatsApp videogesprek. Dus ook bij twijfel; bel, mail of app ons. 

We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten!  Mocht u vragen hebben, dan blijven wij via het 

vragenuurtje en de mail beschikbaar. Opnieuw veel sterkte en een goede gezondheid gewenst, en 

namens alle collega's:  

 

 

                                                                                           

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Sterkte gewenst 

mailto:karin@kulturhuswestervoort.nl
mailto:daniel@kulturhuswestervoort.nl

