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Agenda      

Vr 25 juni 

Di 6 juli 

Wo 7 juli 

Do 8 juli 

Vr 9 juli 

Ma 13 juli 

Ma 19 juli 

Di 20 juli 

Wo 21 juli 

Do 22 juli 

Vr 23 juli 

 

 

Vrije vrijdag kleuters 

Feestdag voor de Zebra’s, Panters en Ara’s door vervallen kamp  

Verslagen mee 

Verslagbespreking alle ouders van groep 1 t/m 7 

Vrije vrijdag kleuters 

Verslagbespreking alle ouders van groep 1 t/m 7 

Bekendmaken leerlingenindeling 

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 Hidde bij de Vlinders. We wensen je een heel fijne tijd toe. 

We hebben afscheid genomen van Xinghou, hij is verhuisd naar Apeldoorn. Veel plezier op je nieuwe 

school. 

  

De Rupsjes hebben ontzettend genoten van het uitje naar de Kinderboerderij. Nu zijn we begonnen 

met het nieuwe thema: Nederland. Mocht u souvenirs (klompen, oud Hollandse kleding, enz ) die we 

op onze thema tafel kunnen gebruiken, graag! 

Op de BSO zijn we begonnen met het thema Japan, we spelen Sudoku, maken Japanse waaiers, 

gaan op Sumo speurtocht en, als het weer het toelaat, bakken we gelukskoekjes. Sayonara! 

 

                        
 

 

Welkom en afscheid 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Voor vragen kunt u ons bereiken via montessoribso@puckenco.nl Volg ons ook op Facebook! 

 

Gelukkig worden de maatregelen steeds verder versoepeld en laten de dalende cijfers steeds meer 

toe. In het protocol van de PO-raad zijn helaas nog geen versoepelingen aangekondigd. Het 

dringende advies is nog steeds; houd je aan de maatregelen en ga niet met grote en gemengde 

groepen op kamp/ schoolreisje/ afscheidsvieringen houden. Jammer genoeg hebben we daarom de 

kampen voor de DaVinci- en de Montessoriafdeling moeten annuleren. We begrijpen dat dit voor de 

kinderen heel zuur is. Om het jaar toch zo leuk mogelijk af te sluiten houden we op dinsdag 6juli 

voor deze kinderen een alternatieve feestdag.  

 

We geven de moed nog niet helemaal op; het coronateam van het bestuur laat maandag 28 juni 

weten of we toch het schoolreisje, dat op vrijdag 2 juli gepland staat, door kunnen laten gaan. We 

zullen dus op het laatste moment te horen krijgen of we al dan niet mogen vertrekken. Als het 

schoolreisje niet mag doorgaan, zal er vrijdag 2 juli een alternatief programma op school zijn.  

Ook horen we maandag de 28e hoe we het afscheid van de schoolverlaters kunnen vieren, mét of 

zonder ouders. 

 

In de jaarkalender zijn een aantal zaken door het later afnemen van de citotoetsen opnieuw 

verschoven: de verslagen worden op woensdag 7 juli uitgereikt i.p.v. woensdag 30 juni en de 

daaraan gekoppelde oudergesprekken vinden plaats op donderdag 8 en maandag 12 juli. Uw kind 

krijgt binnenkort een intekenbriefje mee. 

 

Aan het afscheid van de schoolverlaters wordt hard gewerkt. De schoolverlaters van de Montessori-

afdeling vieren dit samen met de schoolverlaters van de DaVinci-afdeling. Hopelijk kunnen we het 

afscheid samen met de ouders vieren, we wachten vol spanning af. 

 

Of de jaarsluiting met ouders gevierd kan worden zal ook afhangen van de uitspraken van de PO-

raad en het bestuur. 

 

Hopelijk kunnen we volgend schooljaar een nieuwe start maken. 

 

Het project Romeinen en Grieken heeft op allerlei manieren vorm gekregen. Er is veel geleerd en 

ontdekt en er zijn mooie werkstukken gemaakt. U heeft ze vast op Klasbord en thuis gezien. 

  

We hebben ongelooflijk zin in de projecten die volgend schooljaar gepland staan en we zien er, net 

als de kinderen, enorm naar uit om weer op excursie te kunnen gaan. We hebben wat in te halen 

van het afgelopen jaar! 

 

Dinsdag 29 juni komt de MR opnieuw bij elkaar. Mocht u contact op willen nemen dan kunt u ons 

bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Op onze montessoriafdeling werken we vanzelfsprekend vanuit de montessorivisie. Eén van de 

belangrijkste pijlers is het werken met heterogene groepen waarin kinderen leren vanuit een steeds 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Bijzondere tijden en aanpassingen in de planning 
 

Groepsindeling en formatie 

Nieuws uit de MR 

mailto:montessoribso@puckenco.nl
mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

andere positie in de groep; eerst als jongste, daarna als middelste en tot slot als oudste van de 

groep. Binnen het montessorionderwijs is daarom een groep met drie leerjaren het meest ideaal. In 

deze verschillende posities leren jonge kinderen hulp te vragen bij oudere kinderen en oudere 

kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het jongere kind. Het uitleg geven aan een 

ander kind en het overdragen van kennis vraagt een andere vaardigheid dan het zelf leren hoe iets 

in elkaar zit. In een heterogene groep doen kinderen ook de ervaring op dat een jonger kind heel 

goed expert kan zijn in iets en daarbij een ouder kind kan helpen. Kinderen leren in een heterogene 

groep dat verschillen het uitgangspunt zijn; elk kind is anders, werkt in een ander tempo, op een 

ander niveau en met andere materialen of middelen. 

 

Omdat wij een relatief kleine school zijn moeten we vanwege het aantal leerlingen per leerjaar elk 

schooljaar opnieuw bepalen welke groepssamenstelling het meest passend is. Heel graag willen we 

kiezen vanuit visie, maar we hebben ook met praktische zaken te maken en vinden het belangrijk 

dat de leerlingen enigszins eerlijk over de groepen verdeeld worden. 

  

Komend schooljaar zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we zowel in de midden- als 

bovenbouw 2 parallelgroepen kunnen maken met 3 leerjaren: 2x een 3/4/5 samenstelling en 2x een 

6/7/8 samenstelling. Daar zijn we heel blij mee. We hebben de afgelopen jaren regelmatig één of 

twee groepen gehad met 3 leerjaren bij elkaar in één groep, maar konden het nog niet zo regelen 

dat dit voor alle montessorigroepen gold. Het is ook voor leerkrachten fijn om 2 parallelgroepen te 

hebben, zodat je samen op kunt trekken en je het onderwijs samen kunt opzetten en afstemmen.   

 

Op de DaVinci-afdeling zijn de groepen ook altijd heterogeen ingedeeld, vanuit diezelfde principes. 

 

De indeling van de groepen zal er volgend schooljaar als volgt uitzien: 

 

Groepsindeling Montessori 2021-2022 

Vlinders 0/1/2 

Kikkers 3/4/5 

Giraffen 3/4/5 

Olifanten 6/7/8 

Zebra’s 6/7/8 

Groepsindeling DaVinci 2021-2022 

Panters 3/4/5/6 

Ara’s 6/7/8 

 

Op maandag 28 juni wordt bekend gemaakt welke leerkracht voor welke groep staat. 

 

Het team heeft de keuzes die gemaakt zijn uit de menukaart van het ministerie van OCW aan de MR 

voorgelegd en de MR heeft ingestemd met het plan. In het komende schooljaar krijgt de school  

€ 700,00 per leerling, in het daaropvolgende schooljaar zal dat bedrag rond de € 500,00 per leerling 

zijn. Het team gaat de NPO-gelden besteden aan: 

- Inzet extra leerkrachttijd voor totaal 5 dagen p/wk. Deze tijd wordt verdeeld over 3 

leerkrachten die al een aanstelling hebben/ krijgen op onze school. De leerkrachttijd wordt 

verdeeld over alle groepen met als doel het bieden van extra ondersteuning in de klas. De 

focus zal hierbij liggen op: extra instructie, directe feedback, zelfsturing en eigenaarschap, 

executieve vaardigheden en mindset. 

- Uitbreiding werktijdfactor huidige onderwijsassistent met een halve dag in de week. Zij 

wordt naast RT (ondersteuning buiten de groep) ook ingezet voor ondersteuning in de 

groepen. 

Nationaal Programma Onderwijsmiddelen, verhelpen achterstanden in het onderwijs 



   

 

   

 

- De aanschaf van 4 montessori-rekenkasten (Ik wil rekenen) om het rekenonderwijs vanuit 

materialen vorm te kunnen geven. Het montessorirekenmateriaal besteedt volop aandacht 

aan rekentaal en automatiseren en memoriseren, zodat kinderen hun wiskundige 

geletterdheid kunnen ontwikkelen. Deze materialen mogen uiteraard ook door kinderen op 

de DaVinci-afdeling gebruikt worden. 

- Investeren in het reconstrueren en vergroenen van ons schoolplein. Inmiddels is een 

werkgroep van enthousiaste ouders opgericht die nog voor de zomervakantie een tweede 

overleg heeft en in samenwerking met het NME subsidie gaat aanvragen bij de gemeente. 

Deze middelen zijn ontoereikend voor een grote reconstructie, dus heeft het team ervoor 

gekozen om een deel van de NPO-middelen hiervoor in te zetten. Wij geloven erin dat een 

aantrekkelijk en uitdagend speelplein het welbevinden en de sociale interacties tussen 

kinderen vergroot en stimuleert. 

 

De flessen spaar actie is weer afgelopen. Maar wat hebben we er met z'n allen weer een groot 

succes van gemaakt. In totaal hebben we een bedrag van € 417,40 euro opgehaald. De Panters 

waren de klas met de meeste flessen en hebben inmiddels hun prijs mogen ontvangen. Iedereen 

bedankt voor het verzamelen! 

 

Het schoolfruit is inmiddels gestopt. Wilt u eraan denken om uw kind ook op dinsdag, woensdag en 

donderdag weer fruit mee te geven?  

 

Graag wijzen wij u er nogmaals op dat onze school om 8.30 uur begint. We merken dat steeds meer 

kinderen ’s morgens te laat op school komen. Deze kinderen missen een deel van hun onderwijstijd 

en dat is niet de bedoeling. We weten dat veel kinderen van verder weg komen en een keertje te 

laat komen kan natuurlijk gebeuren, maar een deel van de kinderen komt momenteel structureel te 

laat. Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat hij/ zij op tijd op school is? Hartelijk dank. 

       

Beweegteam Westervoort: 

 

Op woensdag 16 juni organiseren wij de Olympische WaterSpelen. Alle kinderen uit de groepen 1 
t/m 8 mogen hieraan deelnemen. De activiteit zal natuurlijk volledig corona proof plaats vinden. 
Het opgeven voor deze activiteit gaat weer via SjorsSportief. 

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/180840/olympische-waterspelen 
De tijden zijn van 13.15 – 14.15 uur. Ouders kunnen voor al onze activiteiten natuurlijk ook onze 

Facebookpagina volgen, hier vinden zij de nieuwste updates. 
www.facebook.com/beweegteamwestervoort 
 

 

 

 

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Opbrengsten flessenactie maart/ april 

Onderwijstijd zo optimaal mogelijk benutten 

Schoolfruit gestopt 

Tip 

 

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/180840/olympische-waterspelen
http://www.facebook.com/beweegteamwestervoort

