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Agenda      

Vr 4 juni 

Wo 9 juni 

Vr 11 juni 

 

Vr 25 juni 

Vr 9 juli 

Ma 19 juli 

Di 20 juli 

Wo 21 juli 

Do 22 juli 

Vr 23 juli 

 

 

 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters 

Praktijk verkeersexamen groep 7 en 8 Ara’s en Zebra’s 

Schoolviering Ara’s, Olifanten en Zebra’s 

Vrije vrijdag kleuters 

Vrije vrijdag kleuters 

Vrije vrijdag kleuters 

Bekendmaken leerlingenindelingen 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag 

Jaarsluiting 

Vrije vrijdag, start van de zomervakantie t/m 3 september 

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)      
 

Van harte welkom voor Loren, Victoria en Quin en hun ouders. Fijn dat jullie bij ons op school 

gekomen zijn. We wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe. 

  

Rupsjes: 

We zijn blij dat de 3+ Rupsjes weer mee mogen draaien bij de Vlinders.  
De Rupsjes werken aan het thema de Boerderij, evenals de Vlinders. De 
laatste 2 weken  waren de kinderen bezig met cijfers herkennen en op zand 
natekenen, woordenschat  over de Boerderij  (interactief lezen), knutselen, 
zingen en natuurlijk buiten spelen. 

Op maandag 31 mei sluiten we het thema af met 
een bezoek naar de kinderboerderij.  
 
Dolfijnen: We willen Loren, Eden en Leonard 
welkom heten op de VSO en BSO, fijn dat jullie bij 
ons komen spelen. De kinderen van de Dolfijnen 
werken over het thema: De Wereld.  We doen 
spelletjes van verschillende landen  en het oude boek "De wereld rond in 
80 dagen" wordt ter inspiratie gebruikt om de fantasie van de kinderen te 
stimuleren. De kinderen mochten  ook zelf een paar activiteiten bedenken, 
zij hebben prachtige “wereldkunst” met open-eind materialen gemaakt.                                                                 
Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl    

Welkom  

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:montessoribso@puckenco.nl


   

 

   

 

 

Op de scholen om ons heen worden nog regelmatig kinderen of collega’s positief getest en in Duiven 

is zelfs een basisschool gesloten vanwege het hoge aantal besmettingen. Wij blijven voorzichtig en 

hanteren nog steeds de hoest- en handhygiëne en afstandsmaatregelen zoals gesteld.  

 

De PO-raad heeft (nog) geen aanpassingen gedaan in het protocol basisonderwijs in coronatijd en 

ook het bestuur heeft aangegeven in ieder geval tot 25 juni nog geen versoepelingen te kunnen 

doorvoeren. Het lijkt daardoor aannemelijk dat de kampen van de DaVinci- en Montessori-afdeling 

en het schoolreisje opnieuw niet zouden kunnen doorgaan. Maandag a.s. neemt het team hierover 

een besluit en beraden we ons in overleg met de OV op alternatieven om ervoor te zorgen dat de 

kinderen toch leuke dagen hebben. 

 

Het afscheid van de schoolverlaters zal ook net als vorig schooljaar in aangepaste vorm 

plaatsvinden. U hoort nog hoe dit eruit gaat zien. 

 

Omdat we de citotoetsen, die normaal gesproken in januari afgenomen worden, dit schooljaar 

vanwege de 2e lockdown in maart afnamen, gaan we de toeten van juni twee weken opschuiven. 

Gelukkig hebben we een ‘lang’ schooljaar dit jaar, dus wat ruimte aan het eind. Dit betekent ook 

dat het verslag later uitgereikt wordt en de laatste oudergesprekken een week opschuiven. We 

nemen hierover maandag a.s. een besluit en houden u op de hoogte. 

 

De avondvierdaagse in Westervoort gaat gelukkig wel door, maar in aangepaste vorm, zie tip 4 

onderaan de nieuwsbrief. In de bijlage het inschrijfformulier. 

 

Samen met de Olifanten en Zebra’s is het project Romeinen en Grieken van start gegaan. Na een 

hilarische en inspirerende opening door o.a. Julius Ceasar en de godin Aphrodite, raakten kinderen 

verwonderd over deze tijd in de geschiedenis. 

 

De projectplanning voor komend schooljaar ligt al klaar; wat hebben we zin om er dan ook weer op 

uit te kunnen gaan! 

 

De observatieweken van nieuwe leerlingen zijn afgerond. Als alle evaluatiegesprekken gevoerd zijn 

wordt bekendgemaakt hoe de groepsindeling zal worden. 

 

Donderdag hadden we een heus orkest op het grote plein waarin Boris van de Ara’s viool speelde.  

Heel stiekem kwamen steeds meer groepen even luisteren naar die prachtige muziek in de 

openlucht. Heel mooie en grappige klassieke muziek. Dank je wel, Boris! 

 

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

 

Op dit moment voeren we intensieve gesprekken over de inzet van personeel en de 

groepsindelingen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u op de hoogte stellen van de uitkomsten.  

De leerlingenindeling wordt maandag 19 juli in de laatste schoolweek bekend gemaakt. 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden en aanpassingen in de planning 
 

Personeel en groepsindeling 

Nieuws uit de MR 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

 

Zoals u in de media gehoord en gelezen heeft krijgen scholen met ingang van volgend schooljaar 

middelen om eventuele achterstanden die ontstaan zijn in coronatijd te verhelpen. Scholen hebben 

op grond van de resultaten van het afgelopen jaar een scan gemaakt van hun situatie en bepalen op 

grond daarvan hoe zij de middelen in gaan zetten. De keuzes worden aan de hand van een door het 

ministerie van OCW opgestelde menukaart en waarbij omschreven wordt welke maatregelen volgens 

wetenschappelijk onderzoek het meest effectief zijn gemaakt. Scholen kunnen bijvoorbeeld een 

extra onderwijsassistent of leerkracht aanstellen, ontwikkelingsmateriaal aanschaffen of de 

onderwijstijd anders inrichten. Ook ouders mogen hierin meedenken en -beslissen via de 

oudergeleding van de MR. Aanstaande maandag hoopt het team de plannen klaar te hebben, waarna 

deze voorgelegd worden aan de MR. 

 

Tip 1:  
In de bijlage vindt u de powerpointpresentatie van de koffieavond van 19 mei. 
 
Tip 2: 

Op zaterdag 5 juni a.s. is de Open Dag van Kunstwerk! Muziekschool. Van 11.00 uur tot 13.00 uur is 
er van alles te beleven in Het Musiater te Zevenaar. Via een uitgestippelde route ga je op een 
muzikale ontdekkingstocht, waarbij de docenten en leerlingen van Kunstwerk! je graag meer 
vertellen over hun passie. 
Locatie: Het Musiater- Bommersheufsestraat 62- Zevenaar 

De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.liemerskunstwerk.nl 
 

Tip 3: 

Afgelopen week hebben de kinderen van de onderbouw groepen een workshop Musical aangeboden 
gekregen door een docent van Swabaa Movements in Duiven. 
Vond uw zoon/ dochter de workshop leuk en zou hij/ zij wel vaker willen dansen/ zingen en acteren? 
Jullie zijn van harte welkom voor een gratis proefles! 
Aanmelden graag via https://swabaa-movements.nl/proefles-aanvragen.html. 
 

Tip 4: 

Helaas kan de Avond4Daagse niet op de oude manier georganiseerd worden, maar wij willen jullie 
wel graag in de gelegenheid stellen om zelfstandig met je eigen gezin te lopen.  
De  Avond4Daagse - Corona Edition kan je lopen tussen 1 juni en 5 september. Jij kiest zelf op welke 
dagen en op welke tijden je wandelt. Hiervoor kan je gebruik maken van de routes die worden 

gedeeld op onze Facebook pagina: www.facebook.com/avond4daagsewestervoort.nl 
Natuurlijk mag je ook je eigen routes lopen. In de bijlage het inschrijfformulier. 
 

 

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Tips 

Nationaal Programma Onderwijs-middelen, verhelpen achterstanden in het onderwijs 

http://www.liemerskunstwerk.nl/
https://swabaa-movements.nl/proefles-aanvragen.html
http://www.facebook.com/avond4daagsewestervoort.nl

