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Agenda      

ma 27 mei 

do 30 mei 

wo 05 juni 

 

do 07 juni 

ma 10 juni 

di 11 juni 

vr 14 juni 

ma-mi 17 juni 

18 t/m 21 juni 

Wo 19 juni 

Do 20 juni 

Ma 24 juni 

Wo 26 t/m 28 juni 

Vr 28 juni 

 

Start afname Cito toetsen 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

Ondersteuningsteamoverleg 

Overleg Activiteiten Commissie, aanvang 19.00 uur 

Techniekmiddag 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrije vrijdag kleuters 

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

Avondvierdaagse 

Verslagen mee voor kinderen van groep 1 t/m 7 

Oudergesprekken voor ouders groep 1 t/m 7 n.a.v. verslag 

Oudergesprekken voor ouders groep 1 t/m 7 n.a.v. verslag 

Kamp groep 8 Zebra’s 

Vrije vrijdag kleuters 
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)           

 

Vorige week hebben we afscheid genomen van David uit de Kikkers. We wensen hem een fijne tijd 

toe op zijn nieuwe school. 

 

Bij de Rupsjes zijn Roos en Joah begonnen. We heten hen van harte 

welkom en hopen dat zij het ontzettend naar hun zin zullen krijgen. 

Het thema waarover wij werken is tot aan de zomervakantie: De 

boerderij. 

 

Op de BSO komt David binnenkort spelen. Welkom David! 

We gaan nog voor de zomervakantie met “Doen kids” starten, een 

online activiteitenplatform waar ontzettend leuke activiteiten te 

vinden zijn. De kinderen mogen zelf kiezen en stellen zo met de 

leidsters een maandelijks programma samen. Deze maand zijn we 

met “sport en spel” bezig. Gelukkig is het mooi weer, zodat we veel 

activiteiten buiten kunnen doen.  

 

Afscheid 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Graag brengen we onder uw aandacht dat Puck & Co ook voorschoolse opvang biedt. U kunt uw kind 

vanaf 7.00 uur brengen op maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u informatie, dan kunt u mailen 

naar: montessoribso@puckenco.nl.  

 

We hebben vorige week een heel gezellige en sportieve sport- en spelletjesdag gehad op de 

sportvelden van Westervoort en op school. Wat fijn dat we weer op veel ouders konden rekenen. 

Hartelijk dank voor uw sportieve hulp. 

 

Inmiddels hebben we een groot deel van de vacatureruimtes ingevuld. De groepsindeling is bijna 

rond en ook de verdeling van de kinderen is nagenoeg klaar, elk jaar weer een behoorlijke puzzel. 

De indeling van de groepen hangt af van het aantal leerlingen per jaargroep. Zoals het er nu naar 

uit ziet moeten we een aantal groepen opsplitsen. De volgende criteria spelen een rol;  

- Positieve vriendschappen bij elkaar 

- Broertjes en zusjes waar mogelijk uit elkaar 

- Zwaarte van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen 

- Goede verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 

Op maandag 1 juli wordt bekendgemaakt in welke groep uw kind geplaatst is. 

 

Voor de Montessori tussenbouw, de Olifanten, zijn twee nieuwe leerkrachten aangesteld. 

 

De vacatureruimte in de Ara’s wordt ingevuld door Brenda van Beek. Zij heeft al een paar keer 

meegelopen in deze klas en een dag vervangen. Zij heeft ervaring in het werken met hoogbegaafde 

kinderen en volgt hiervoor ook een opleiding bij Novilo. 

 

Ook de vacatureruimte voor een intern begeleider (IB) is inmiddels ingevuld. Na de zomervakantie 

zal Anja, voordat zij met pensioen gaat, nog twee weken meedraaien om een goede overdracht te 

verzorgen. De nieuwe IB-er heet Emmy  Stelling- van Looij. Emmy heeft een eigen praktijk voor 

kindertherapie en wil dit met het IB-schap combineren. 

 

Er zijn nog een paar kleine puzzelstukjes in de formatie die opgelost moeten worden, maar we gaan 

ervan uit dat deze ook voor de zomervakantie rond zijn. 

We heten de nieuwe collega’s van harte welkom en hebben er alle vertrouwen in dat zij een mooie 

bijdrage aan onze school gaan leveren.  

 

Vorig schooljaar hebben we op het grote plein samen met de kinderen twee prachtige hutten van 

wilgentenen gebouwd. Helaas wordt er na schooltijd niet altijd even zuinig met deze hutten 

omgegaan. Inmiddels zijn ze dermate verzakt en beschadigd dat we vrezen dat we ze, in het kader 

van de veiligheid, moeten verwijderen. Pas in november kunnen we weer verse wilgentakken 

snoeien en invlechten en dat duurt eigenlijk te lang. We vinden het ontzettend jammer als de 

hutten weggehaald zouden moeten worden en willen u daarom vragen met ons mee te denken. Wij 

weten dat we veel creatieve denkers onder onze ouders hebben, dus misschien is er onder u iemand 

die een andere oplossing weet. Mocht u suggesties hebben, wilt u die dan mailen naar: 

directie.mkcw@liemersnovum.nl of aan Tjitske doorgeven? 

Sport- en spelletjesdag 
 

Formatie en groepsindeling 

Wilgentenen hutten 

mailto:montessoribso@puckenco.nl
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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 

Personeelsdag Liemers Novum woensdag 25 maart 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 maart 2020 

15 november 2019 27 maart 2020 

6 december i.p.v. 29 december 2019 17 april 2020 

13 december 2019 5 juni 2020 

 19 juni 2020 

 

Inmiddels hebben alle gezinnen een flyer meegekregen waarop 

aangegeven kon worden of u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw 

kind op school te laten blijven op dinsdag en donderdag in de week van 

de avondvierdaagse. Uw kind speelt en eet dan, onder begeleiding van 

andere ouders, op school en wordt naar de startlocatie van de 

avond4daagse gebracht. Wilt u uiterlijk volgende week vrijdag de brief 

inleveren? 

Alle kinderen die meelopen krijgen een schoolt-shirt uitgereikt. Wij zullen als team langs de kant 

staan om de kinderen aan te moedigen en wat gezonds uit te delen.  

 

Op woensdag 19 juni krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun verslag mee. De kinderen van groep 

8 krijgen tijdens de afscheidsavond hun laatste verslag uitgereikt.  

De oudergesprekken naar aanleiding van het verslag zijn op donderdag 20 juni en maandag 24 juni. 

Vanaf woensdag 12 juni liggen de intekenlijsten weer klaar in de hal van school of bij het 

In rood wat kleine aanpassingen op het jaarrooster 

Avond4daagse 
 

Verslagen en oudergesprekken 



Vlinderlokaal. We vragen u om uiterlijk dinsdag 18 juni in te tekenen. De ouders die dan nog niet 

ingetekend hebben, krijgen woensdag een briefje mee met een gepland moment. 

 

In de één na laatste schoolweek gaan de Zebra’s van groep 8 op kamp. We zwaaien de kinderen 

woensdag 26 juni uit. We wensen de Zebra’s alvast supergezellige dagen.  

                     

 

 

Team Montessori Kindcentrum  

Kamp Montessori-afdeling 


