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www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda      

Ma 13 april 

27 april t/m 10 

mei 

Ma 11 mei 

Do 21 en vr 22 mei 

 

Pasen 

Meivakantie  

 

Weer naar school? 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

 
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)         

We hopen dat u genoten heeft van het zonnige Paasweekend. 

Wat is er de afgelopen twee weken weer enorm hard gewerkt. Er waren zelfs kinderen die op Goede 

Vrijdag nog RT wilden en extra werk voor het Paasweekend mee wilde nemen. Wat een motivatie. 

 

Volgende week dinsdag houdt premier Rutte een bepalende persconferentie voor het vervolg van 

ons onderwijs. Het team heeft ondertussen een aantal scenario's bedacht en ook op stichtingsniveau 

worden plannen gemaakt om snel te kunnen handelen.  

Woensdag 22 april nemen we, afhankelijk van de richtlijnen, besluiten over hoe de organisatie er na 

de meivakantie uit zal zien. We zullen u daarover zo snel mogelijk berichten, uiterlijk donderdag 23 

april.  

De kinderopvang locatie op onze school blijft gesloten. Ouders die in de meivakantie gebruik willen 

maken van opvang kunnen op andere locaties van Puck&Co terecht. In de bijlage vindt u informatie 

over opvang tijdens de meivakantie. U kunt contact opnemen via info@puckenco.nl.  
WatW 

Lieve,               

       
 

          
 

 
 

 

 

 

 

Bijzondere tijden 

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

Jarigen in het zonnetje 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Jarigen van volgende week en in de vakantie: 

 

                                         
 

                                  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

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

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

  

Herfstvakantie Vrijdag 16  t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Vrijdag 18 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 12 t/m vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie vrijdag 23 juli t/m vrijdag 4 september 2021 

  

 

Op dit moment zijn de vrije vrijdagen voor kleuters en de studiedagen nog niet bekend. 

Na de zomervakantie zal Brenda de rol van Marius overnemen als personeelsgeleding DaVinci in de 

MR. 

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. 
t Wat 

Zoal al eerder aangekondigd gaat het bestuur een aantal scholen verduurzamen. Onze school krijgt 

binnenkort zonnepanelen en de verlichting wordt aangepast. Dit wordt gedaan door de organisatie 

Slim opgewekt. Deze organisatie heeft aan de installatie hiervan een educatief programma 

gekoppeld. In de bijlage vindt u informatie hierover vanuit de organisatie. Het educatieve 

programma voor kinderen wordt na de zomervakantie opgestart. 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  
 

Vakantierooster 2020-2021 

 

Duurzame aanpassingen aan het gebouw 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

  

Herfstvakantie Vrijdag 16  t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Vrijdag 18 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 12 t/m vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie vrijdag 23 juli t/m vrijdag 4 september 2021 

  

Op dit moment zijn de vrije vrijdagen voor kleuters en de studiedagen 

nog niet bekend. 

Een nieuwe manier van werken brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijdens lessen in 

Teams kunnen kinderen en leerkrachten met elkaar chatten. Dit is handig om, met name in een 

grote groep, korte berichtjes te kunnen delen die de leerkracht in haar/ zijn les direct op kan 

pakken. 

Nu blijkt dat kinderen die chatfunctie ook buiten de lessen en het vragenuurtje om kunnen 

gebruiken. Op zich vinden we dit een mooie kans waarbij kinderen met elkaar bepaalde opdrachten 

kunnen voorbereiden of kunnen overleggen. Jammer genoeg horen wij van ouders ook dat sommige 

kinderen het chatten misbruikt om nare dingen tegen andere kinderen te zeggen. Wanneer kinderen 

buiten de les om met elkaar chatten, kunnen wij niet zien wat er gezegd wordt. Deze chatfunctie 

kan uitgezet worden, maar op stichtingsniveau hebben we besloten dat we juist willen dat kinderen 

hiermee leren omgaan. We verwachten wel dat dit op een positieve en constructieve manier gedaan 

wordt. Omdat wij geen zicht op de onderlinge chats hebben, kunnen wij niet ingrijpen en geen 

verantwoordelijkheid dragen voor wat er onderling gezegd wordt. We willen u daarom vragen om 

met uw kind in gesprek te gaan over wat gewenst chatgedrag inhoudt en welke 

verantwoordelijkheid daar bij hoort en het chatgedrag van uw kind te monitoren. 

 

tips voor ouders:  

- bespreek de voordelen van chatten met uw kind: je kunt samen overleggen of een opdracht 

voorbereiden, je kunt alleen met de juf spreken, je kunt op een snelle manier een reactie geven, 

etc.  

- bespreek ook dat iedereen in de chatgroep kan zien wat je zegt of welke afbeeldingen je 

toevoegt. 

 

tips voor kinderen: 

- gebruik alleen respectvolle taal; zeg alleen dingen die jij ook zou willen horen 

- houd het leuk en voorkom ruzie 

- neem niet te veel tijd van de ander, geef elkaar de ruimte 

- schrijf geen dingen die niet waar zijn 

 

Ook tijdens sommige lessen horen wij van leerkrachten terug dat kinderen de chatfunctie 

misbruiken door nare of ongepaste opmerkingen te plaatsen. Dit verstoort de les en gaat ten kosten 

van onderwijs. De leerkrachten zullen de kinderen hier uiteraard op aanspreken en waar nodig 

Chatgebruik door kinderen 

Vakantierooster 2020-2021 



   

 

   

 

zullen wij contact met u opnemen. Tijdens de les kunnen we de chatfunctie van een kind wel 

uitzetten. Mochten we merken dat uw kind misbruik van de chatfunctie maakt, dan zullen we, 

nadat we u geïnformeerd hebben, de chatfunctie van het kind dempen. We hopen dat dit niet nodig 

is en u met uw kind hierover in gesprek gaat en af en toe eens tijdens een les mee wilt kijken om te 

zien hoe uw kind hiermee omgaat.  

 

Van de Spaanse vakleerkracht begrijpen we dat sommige ouders tijdens de les vragen hebben. Het 

is niet handig om deze tijdens de les te stellen, omdat Alma maar een beperkte tijd heeft voor elke 

groep. Daarom heeft zij een vragenuurtje ingesteld en kunt u op donderdag van 12.00 tot 13.00 uur 

uw vragen stellen via Teams en de inloggegevens van uw kind of via de mail: aosoguz@yahoo.com.  

 

We begrijpen dat we hiermee opnieuw een beroep doen op u, maar als we samen het chatgedrag 

van kinderen monitoren, dan leren de kinderen hoe ze hier op een goede manier mee om kunnen 

gaan. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons telefonisch of via de mail bereiken. 
 

* Puck en co 

* Slim opgewekt 

                                                                                           

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Bijlagen 


