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Agenda      

Ma 21 mei 

Di 22 mei 

Do 24 mei 

Vr 25 mei 

 

Ma 28 mei 

Di 29 mei 

Vr 1 juni 

Wo 6 juni 

Vr 8 juni 

wo 13 juni 

vr 15 juni 

ma 18 juni 

di 19 juni 

 

wo 20 juni 

vr 22 juni 

ma 25 en do 28 

juni 

di 3 juli 

wo 4 juli 

 

do 5 juli 

vr 6 juli 

 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Open dag 

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

Vrije vrijdag kleuters 

Start afname cito’s junimeting 

Participatieteamoverleg 

Sport- en spelletjesdag 

Evaluatiegesprek klassenouders, aanvang 8.30 uur 

Vrije vrijdag kleuters 

Evaluatiegesprek Activiteiten Commissie, aanvang 19.30 uur  

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

Start avondvierdaagse Westervoort 

MR vergadering 

Verslagen groep 1 t/m 7 mee 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagbespreking voor alle ouders van groep 1 t/m 7 

 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag 

Schoonmaakmiddag 

Jaarsluiting, aanvang 14.00 uur 

Start zomervakantie, t/m 19 augustus 

 
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)           

  

Max uit de Giraffen heeft deze week een zusje gekregen. Hoe ze heet is nog een 

verrassing. Ouders en Max; ‘Van harte gelukgewenst met jullie dochter en zusje!’. We 

wensen haar veel gezondheid en liefde toe. 

 

Baby geboren 

Afscheid 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Voor de vakantie hebben Teun en zijn ouders afscheid genomen van school vanwege praktische 

redenen. Teun zat bij de Panters en we vinden het heel jammer dat hij weg is gegaan. We wensen 

het gezin het allerbeste en wensen Teun een heel goede tijd op de nieuwe school. 

                               

De uitslag van de Centrale Eindtoets van de kinderen van groep 8 is binnen en we zijn trots op de 

resultaten die de kinderen hebben gehaald. Beide afdelingen hebben een score die boven het 

landelijk gemiddelde ligt. Complimenten voor het harde werken van kinderen en leerkrachten. 

                

Dinsdag 24 april hebben ouders van beide DaVinci-afdelingen in Zevenaar en Westervoort, in 

samenwerking met het bestuur en de directies van beide scholen, gezocht naar oplossingen omtrent 

de vrijwillige ouderbijdrage. De rechter heeft de uitspraak gedaan dat scholen ouders niet mogen 

verplichten om deze bijdrage te betalen. Onderwijs zou in Nederland gratis moeten zijn. Dat zijn 

wij met de rechter eens. Zowel het Carrousel in Zevenaar als onze school heeft altijd naar ouders 

gecommuniceerd dat deze bijdrage in principe vrijwillig was, maar ook voorwaardelijk voor deze 

vorm van onderwijs. Kleine klassen, vakdocenten, gastsprekers, excursies, materialen voor 

bijzondere projecten maken dit onderwijs kostbaar en voor scholen vanuit de reguliere budgetten 

onbetaalbaar. Een delegatie van ouders van beide scholen gaat, in samenwerking met het bestuur 

en de directies, de geopperde plannen uitwerken en concretiseren.  

 

Vanmiddag zijn alle kinderen van de school aangesproken op hun technische talenten. Wat is er 

hard gewerkt en wat zijn er mooie ervaringen opgedaan. Dank aan alle ouders die geholpen hebben.     

             
 

U bent van harte welkom om de schoolviering van de tussen- en bovenbouw bij te wonen. We 

beginnen om 13.45 uur en rond 14.15 uur is de viering ten einde. U kunt dan samen nog even 

Centrale eindtoets 

Ouderavond DaVinci-afdelingen van stichting Proles 
 

Techniekmiddag 
 

Vrijdag 25 mei Schoolviering Olifanten, Ara’s en Zebra’s   



napraten onder het genot van een kopje koffie of thee, terwijl wij met de kinderen de week 

afsluiten in de klassen. 

 

De schoolfotograaf heeft donderdag zijn uiterste best gedaan om alle kinderen mooi op de foto te 

krijgen. Meestal zijn de foto’s binnen 3 weken binnen. U bepaalt zelf welke foto’s u al dan niet 

bestelt. Uw kind krijgt een strookje mee met voorbeeldfoto’s waarop de inlogcode voor de website 

staat waar u de foto’s kunt bestellen. 

 

Vanaf januari hebben we de kleutergroep opgesplitst zodat er 2 kleine groepen ontstonden van rond 

de 20 kinderen en we nieuwe instroom goed op konden vangen. De verwachting was dat het niet 

mogelijk was om na de zomervakantie weer met 7 groepen te starten, maar we zijn blij u te kunnen 

vertellen dat dit wel het geval is. De school heeft voldoende leerlingen om vanaf het begin van het 

jaar met 7 klassen te gaan werken. Naast de inhoudelijke- (welke groepsindeling) en praktische 

invulling (welke groep waar) zijn we nog volop bezig met het invullen van de formatie (wie wanneer 

voor welke groep). We zijn aan het puzzelen en zodra er meer bekend is laten we het u weten. 

Naast het invullen van de reguliere formatie weten we dat Femke in september met 

zwangerschapsverlof gaat en zal er vervanging voor haar gezocht worden. We houden u op de 

hoogte. 

                                   

Dinsdag 22 mei zijn alle kinderen de hele dag vrij in verband met een studiedag. U kunt samen met 

uw kinderen genieten van een lang Pinksterweekend. Wij evalueren onder andere het afgelopen 

jaar en maken plannen voor het komende schooljaar.  

 

Montessori Kindcentrum wil graag een gezonde school zijn. Dit stralen we onder andere uit in 

aandacht voor gezond en veilig gedrag, sport en spel en aandacht voor gezonde voeding. Scholen die 

hier op een goede manier vorm aan geven en zich hierover kunnen verantwoorden kunnen het 

certificaat ‘Gezonde school’ als erkenning krijgen. Wij hebben deze erkenning gekregen en zijn 

daar trots op. Inmiddels hebben we ook het deelcertificaat  ‘Welbevinden’ ontvangen. De school 

heeft aangetoond hoe zij hier vorm aangeeft en de commissie die hierover gaat herkende dit in de 

praktijk.             

 

De afgelopen weken is er volop geklust aan het dak van school. We hadden regelmatig lekkages en 

tijdens ‘oud en nieuw’ werd het dak nogal eens mikpunt van vandalen. Dat zal nu niet meer 

voorkomen want het dak heeft een betonnen laag gekregen. We hopen dat u begrip voor de 

(geringe) overlast heeft gehad.  

 

Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juni wordt de Avondvierdaagse in Westervoort gehouden. 

Kinderen en ouders die het leuk vinden om mee te lopen kunnen zich inschrijven via het formulier 

schoolfotograaf 
 

Formatie en groepsindeling 

Studiedag dinsdag 22 mei 
 

Gezonde school op het onderdeel welbevinden 
 

Nieuw dak 

Avondvierdaagse 



dat volgende week meegaat. Op de tafel in de hal staat een bus waar de inschrijvingen in gedaan 

kunnen worden.  

 

Eén van onze ouders tipte ons vorig schooljaar over een kinderkoor dat uit Oeganda komt en onder 

andere op Nederlandse scholen koor-workshops geeft. Het koor bestaat uit wezen en kansarme 

kinderen van verschillende leeftijden, die met hun optredens bekendheid geven aan de stichting 

Up4s, sponsors werven en geld in zamelen voor hun project in Oeganda. In Oeganda heeft de 

stichting de dagelijkse zorg voor ongeveer 600 wees- en kansarme kinderen. 

 

We vonden het een mooi idee om hiermee het schooljaar af te sluiten. Donderdag 5 juli krijgen alle 

klassen een workshop van het koor, dat met de kinderen gaat zingen, dansen en muziek maken. 

Vanaf 14.00 uur willen we het jaar afsluiten met een optreden van dit koor. U bent alvast van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Het koor vraagt geen vergoeding, maar verkoopt na hun optreden Afrikaanse spulletjes als houten 

dieren, trommels, sieraden e.d. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook mogelijk. 

 

De Oegandeese kinderen spelen tijdens de pauzes en tussen de middag mee met onze kinderen en 

we denken dat het een heel mooie dag zal worden. 

 

Vrijdag 1 juni is de jaarlijkse sport- en spelletjes dag. Mocht u kunnen helpen, dan kunt u zich 

opgeven bij de leerkrachten. 

 

 

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018 

 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019 

 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

4 maart t/m 8 maart 2019 

Goede Vrijdag 

 

19 april 2019 

Meivakantie inclusief 2e 

Paasdag en Koningsdag 

 

22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag en Goede 

vrijdag 

 

30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 

 

10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 

Jaarsluiting 
 

Sport- en spelletjesdag 

 



 

Tip 1: 

Vrijdag 25 mei geeft Creon een Kidzparty met het thema ‘Recycle’. Kinderen mogen zoveel 

mogelijk plastic meenemen en kunnen een prijs winnen. De avond duurt van 18.30 tot 20.30 uur. 

 

Tip 2: 

In de bijlage een folder over het erfgoedfestival 2018 dat een serie RoMeincraft-events in 7 

verschillende musea aanbiedt. 

 

 

 

                                                                           Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

 

 

 


