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www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

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 

ma 24 mei 

di 25 mei 

do 27 mei 

vr 28 mei 

 

 

AMN eindtoets groep 8 

 

MR vergadering 

Koningsspelen op het MKC 

Meivakantie 

 

Hemelvaartsdag  

Vrije vrijdag alle kinderen 

Online koffieavond voor ouders, thema: digitalisering en mediawijsheid 

kinderen, aanvang 20.00 uur 

Geen schoolreisje, gewone schooldag 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Schoolfotograaf 

Sport- en spelletjesdag? 

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)      
 

Joah is nu 4 jaar en van Rupsje tot Vlinder uitgegroeid. Welkom bij de Vlinders, Joah en ouders. We 

wensen jullie een fijne en leerzame tijd. 

  

Rupsjes: 

Mathijs is gestart bij de Rupsjes, we wensen hem een leuke en 

leerzame tijd. 

We hebben het traject het lichaam afgesloten met veel sensorische 

oefeningen en spelletjes. 

Deze week zijn we begonnen aan een nieuwe thema: De Boerderij. 

Er valt altijd van alles te ontdekken op de boerderij; welke geluiden 

maken de boerderijdieren? En hoe voelt het hooi, het gras of de 

modder?  We toveren onze ruimte om tot een eigen boerderij. We maken kennis met alle dieren op 

de boerderij maar leren ook de moeilijke woorden. De peuters zelf komen ook met ideeën waar we 

dan weer op verder borduren. 

We hebben extra materialen van Marant om ons aanbod te verrijken, o.a. zintuiglijke 

materialen  en smartgames.  We zouden ons thema willen afsluiten met een bezoek aan de 

kinderboerderij (Horsterpark). Het zou fijn zijn als een paar ouders ons kunnen helpen met het 

vervoeren van de kinderen en 2 leidsters, datum nog af te spreken. 

Dolfijnen:    

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

De BSO is eindelijk open! 

We hebben de kinderen 

ontzettend gemist en het 

was een feest om ze weer 

te mogen ontvangen. We 

hebben deze week mooi 

weer dus zijn we vooral 

buiten, op de 

speelplaatsen dicht bij 

school. We heten Yuchen, Quinn en Victoria welkom bij de Dolfijnen en wensen hen veel 

speelplezier! Als de kinderen binnen zijn splitsen we de groepen in onder- en bovenbouw en maken 

we gebruik van het gymlokaal en het halletje zodat er zich niet teveel kinderen in dezelfde ruimte 

tegelijkertijd bevinden. 

We hebben met de jongste kinderen klei gemaakt en zijn begonnen met het thema: De wereld. 

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

 

Vorige week zijn alle Plusklassen weer opgestart, wel zo coronaproof mogelijk natuurlijk. De 

groepen zijn klein en bevatten alleen kinderen uit de eigen groep. We houden zoveel mogelijk 

afstand van de vakleerkracht en elkaar. 

 

Omdat we soms ervaren dat de verbinding tussen kinderen in deze rare tijd ook wat onder druk 

komt te staan zijn we in de groepen actief bezig met de Kanjertrainingslessen. Hiermee stimuleren 

we de groepsvorming en een plezierige manier van samenwerken en samen spelen. Dit is niet voor 

alle ouders zichtbaar, omdat we het niet altijd zo benoemen. Om u hierin mee te nemen zullen we 

vaker foto’s en berichtjes op Klasbord plaatsen waarin u kunt zien hoe wij hieraan werken. 

 

Helaas moeten we opnieuw het schoolreisje verplaatsen, ook vrijdag 21 mei gaat nog niet lukken. 

De richtlijnen worden voor basisscholen nog niet versoepeld en dat betekent dat excursies e.d. nog 

niet toegestaan zijn. Dit zal voor de kinderen opnieuw een teleurstelling zijn. Maar we houden de 

moed er nog even in en gaan toch nog één keer proberen om het schoolreisje te verplaatsen naar 

vrijdag 2 juli. Mocht het op die datum ook nog niet door kunnen gaan, dan zal het team samen met 

de OV er een gezellige feestdag van maken op school. We hopen dan in september/ oktober toch in 

ieder geval weer op schoolreis te kunnen gaan. 

 

Het schoolvoetbaltoernooi kon jammer genoeg ook geen doorgang vinden en op dit moment weten 

we nog niet of de sport- en spelletjesdag van 28 mei door kan gaan.  

We hebben vandaag in ieder geval heel gezellige Koningsspelen gehad met daarbij een stralend 

zonnetje! Dank je wel Beweegteam! 

 

Het praktijkverkeersexamen voor groep 7 en 8 gaat toch door en is verplaatst naar woensdag 9 juni. 

Hieronder meer hierover. 

 

We merken dat verschillende ouders samen naar school komen om hun kind(eren) op te halen. We 

willen u vragen om alleen te komen, dat scheelt toch weer in het aantal personen dat bij het hek 

staat te wachten. Dank u wel! 

 

Mocht u de brief waarin u aangeeft dat wij de gegevens van uw kind door mogen aan de GGD bij een 

eventuele besmetting, nog niet ingeleverd hebben, dan ontvangen wij die graag na de meivakantie. 

Bijzondere tijden en aanpassingen in de planning 
 

mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

 

Groepsindeling en jaarplanning 

Op dit moment zijn we druk met de indeling van de groepen van volgend schooljaar. Zoals het er nu 

naar uitziet ontstaat er een groep 7/8 van 19 kinderen. Daarbij zou maar één groep 6 leerling 

kunnen instromen. We zijn met elkaar in overleg of we een 21-19 combinatie maken of toch één van 

de leerlingen door laten stromen naar de bovenbouw. 

Daarnaast zijn we bezig met de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. 

 

Dinsdag 20 april heeft de MR vergaderd.  

Mocht u contact op willen nemen dan kunt u ons bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Ondanks de corona hebben beweegteam Westervoort en de lokale schaakverenging toch een 

schoolschaaktoernooi georganiseerd. Online dan. Helaas was het animo zeer laag. Slechts 6 kinderen 

namen deel en dat waren allemaal leerlingen van onze school. Daar ben ik dan wel weer trots op! 

Het is op het moment nog onduidelijk of er een (online) regionaal toernooi komt. Als dat er komt 

gaan we natuurlijk meedoen. Ik houd jullie op de hoogte. 

De leerlingen die mee hebben gespeeld waren: 

Niels: 5 punten 

Thijn: 4 punten 

Jurre: 3 punten 

Abel: 2 punten 

Silvijn: 1 punt 

Kobe: 0 punten 

Bedankt dat jullie meededen, op naar het volgende toernooi en volgend schooljaar weer gewoon 

achter het bord!                                                                         Niels (schaakmeester) 

 

"Wij leven met media, zij in media" 

Van tv en radio naar Youtube en Spotify. Hoe snel zijn we in de afgelopen jaren omringd door 

allerlei nieuwe, mobiele media-toepassingen? 

In de leefomgeving van kinderen zijn allerlei soorten media overal aanwezig, ze groeien erin op. 

Voor ons als ouder is dit nieuw. De invloed van deze media op de ontwikkeling van kinderen staat 

telkens ter discussie. Hoe moet je hier mee omgaan? Het MKC organiseert binnenkort een leuke 

online ouderavond op woensdagavond 19 mei. De titel is: Mediawijsheid 2.0 - The Game. Ouders en 

kinderen worden uitgedaagd om in spelvorm, ter voorbereiding op de ouderavond, met elkaar in 

gesprek te gaan. Zet je het vast in je agenda? Graag tot dan.                 Barry Kuijpers, Mediaproof 

 

Op ons verzoek van school heeft de gemeente een paaltje geplaatst op het wandelpad naast de 

school aan de kant van Puck&Co. Dit vergroot de veiligheid van voetgangers en fietsers op dat 

smalle pad. Andere aanpassingen ten aanzien van de veiligheid zijn vanuit de gemeente voorlopig 

nog niet mogelijk in verband met bezuinigingen. Gelukkig merken wij dat u als ouders rekening 

houdt met de kinderen en er over het algemeen nu voorzichtig wordt gereden. Dank u wel daarvoor. 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Schoolschaaktoernooi zaterdag 10 april 

Nieuws uit de MR 

Verkeersveiligheid 

Aankondiging online koffieavond voor alle ouders op woensdag 19 mei vanaf 20.00 uur 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 

                                                                                

De verkeerscommissie Westervoort heeft gezocht naar een nieuwe datum waarop het 

verkeersexamen plaats kan vinden. Op woensdag 9 juni gaan alle groep 7 en 8 leerlingen van het 

MKC verkeersexamen doen. Dus, denk aan je fiets! Wilt u van tevoren de fiets van uw kind 

controleren en in orde maken?  

We zijn nog op zoek naar 14 hulpouders. Ook als u geen kind in groep 7 of 8 heeft, willen wij u 

uitnodigen om op deze ochtend te helpen. Het is een flinke klus omdat er door heel Westervoort 

heen posten geplaatst moeten worden. We hopen dat u een ochtendje tijd heeft om onze kinderen 

te helpen hun diploma te behalen. Mochten we onvoldoende ouders krijgen, dan moeten we helaas 

opnieuw het verkeersexamen afzeggen. U kunt zich opgeven bij de verkeersouder Richard Janssen; 

richardjanssen01@gmail.com.  

 

In de bijlage twee flyers van GGNEt over bijeenkomsten voor ouders. 

 

                                                                                             

 

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Toch praktijk verkeersexamen groep 7 en 8 

Tip 

mailto:richardjanssen01@gmail.com

