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Agenda      

wo 15 mei 

do 16 mei 

vr 17 mei 

 

ma 20 en 23 mei 

do 23 mei 

 

vr 24 mei 

ma 27 mei 

do 30 mei 

vr 31 mei 

wo 05 juni 

do 06 juni 

ma 10 juni 

di 11 juni 

vr 14 juni 

ma-mi 17 juni 

18 t/m 21 juni 

 

Ballathontoernooi o.l.v. Beweegteam Westervoort 

Open dag voor nieuwe ouders en kinderen 

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

Vrije vrij kleuters 

Extra oudergesprekken 

Schoolfotograaf 

 

Sport- en spelletjesdag 

Start afname Cito toetsen 

Hemelvaartsdag 

Alle kinderen vrij 

Ondersteuningsteamoverleg 

Techniekmiddag 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrije vrijdag kleuters 

Studiemiddag team, alle kinderen v.a. 12.00 uur vrij 

Avondvierdaagse 

 
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)           

 

In de Vlinders is vorige week David gestart. We wensen hem en zijn ouders een heel fijne tijd toe 

bij ons op school.  

 

Volgende week donderdag komt de fotograaf op school. Ook de Rupsjes mogen op de foto. Wilt u uw 

kind vrolijke kleiding aantrekken?  

 

Fenna uit de Kikkers en Jesse uit de Giraffen hebben een broertje gekregen, hij heet 

Aaron. Van harte gefeliciteerd! We wensen het gezin veel geluk en gezondheid toe. 

 

Welkom 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Geboren 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


 

Femke gaat na de zomervakantie onze school verlaten en haar ambities als leidinggevende inzetten 

op een andere school. Zij krijgt de mooie kans om locatiemanager te worden op de Sterrenschool in 

Zevenaar, een school binnen onze stichting Liemers Novum. 

Wij vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat ze gaat, maar gunnen haar uiteraard van harte 

deze mooie kans.  

Komende weken zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden voor de vacatureruimtes die zijn 

ontstaan. Zodra we meer weten zullen wij u hierover informeren.  

 

In nieuwsbrief nummer 14 hebben we aangegeven dat de verkeersveiligheid bij het parkeren aan de 

kant van de Paepestraat te wensen overlaat. 

We zien en horen van ouders dat het parkeren rondom de school soms tot onveilige situaties leidt en 

hebben u toen gevraagd om alleen te parkeren in de vakken en dus niet op de stoep.  

We hebben de wijkagent gevraagd om regelmatig te controleren en hij zal auto’s die verkeerd 

geparkeerd staan; op de stoep of op plaatsen die niet bedoeld zijn om te parkeren, beboeten. 

We gaan ervan uit dat het ook in uw belang is dat de verkeerssituatie rondom de school veilig is en 

rekenen op uw medewerking. 

 

Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 20 december  2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 10 en 13 april 2020 

Mei vakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart  en vrije vrijdag 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Zomervakantie 10 juli t/m 23 augustus 

 

Studiedagen en -middagen  

Studiedag vrijdag 11 oktober 2019 

Studiedag woensdag 6 november 2019 

Studiemiddag donderdag 5 december 2019 

Studiemiddag donderdag 20 februari 2020 

Studiedag vrijdag 21 februari 2020 

Studiedag dinsdag 2 juni 2020 

 

Vrije vrijdagen kleuters 

30 augustus 2019 17 januari 2020 

13 september 2019 31 januari 2020 

27 september 2019 14 februari 2020 

1 november 2019 13 maar 2020 

15 november 2019 27 maart 2020 

29 november 2019 17 april 2020 

13 december 2019 5 juni 2020 

 19 juni 2020 

Vertrek Femke 

Veiligheid parkeren 

Vakantierooster, studiedagen en vrije vrijdagen schooljaar 2019-2020 
 



 

Tot aan de zomervakantie zal het speelmobiel van het Beweegteam Westervoort op de donderdag in 

de grote pauze en na schooltijd op het plein aanwezig zijn. Kinderen worden uitgenodigd om na 

schooltijd nog even op het plein te blijven spelen.  

 

Deze week krijgen de kinderen een flyer mee met informatie over de Avond4daagse, o.a. over het 

digitaal inschrijven. 

Ook dit jaar biedt de Activiteitcommissie aan leerlingen die verder weg wonen de mogelijkheid om 

op school te eten en van daaruit naar de startlocatie te gaan. Op deze manier kunnen ook zij 

meelopen met de vierdaagse en heeft u als ouder wat meer tijd om aan te sluiten. Informatie 

hierover volgt begin volgende week in een aparte brief.  

 

Volgende week donderdag komt de schoolfotograaf. Naast de groeps- en individuele foto’s bieden 

wij de mogelijkheid om broers en zussen op de foto te zetten. Broertjes en/of zusjes die nog niet 

op school zitten worden van 8.20 tot 9.00 uur in de gelegenheid gesteld om met de schoolgaande 

broers en zussen op de foto te gaan. Schoolgaande broers en zussen die geen jongere broertjes en 

of zusjes hebben, worden in de loop van de dag gefotografeerd. De achtergrond van de foto is 

neutraal, kinderen komen vaak het best tot hun recht in fleurige kleding. 

 

Tip:  

                     
 

 

https://www.demuziekmakerij.nl 

 

https://www.facebook.com/events/1134248676743973/ 
 

Team Montessori Kindcentrum  

Speelmobiel 

Avond4daagse 

Schoolfotograaf 
 

https://www.demuziekmakerij.nl/
https://www.facebook.com/events/1134248676743973/

