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Agenda      

Ma 1 juni 

Di 2 juni 

Vr 5 juni 

Do 11 juni 

Vr 19 juni 

Do 25 juni +ma 29 

juni 

Wk van 6 juli 

Wo 8 juli 

Do 9 juli 

Vr 10 juli 

 

Pinksteren, vrij 

Geannuleerde studiedag, alle kinderen gaan naar school 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolfotograaf 

Vrije vrijdag kleuters 

Oudergesprekken 

 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag  

Afsluiting schooljaar in eigen klas en zonder ouders 

Start zomervakantie t/m 23 augustus 

 
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)         

Nog één week en dan gaan we weer met z’n allen naar school! Fijn dat alles dan weer ‘normaal’ 

wordt. Natuurlijk blijven we aandacht houden voor de aanpassingen die gelden en zullen we ons aan 

de richtlijnen blijven houden. 

In ieder geval is al helder dat we tot aan de zomervakantie ouders vragen om buiten de school te 

blijven en afscheid te nemen bij het hek. We hebben de afgelopen weken gezien dat eigenlijk alle 

kinderen zelfstandig de school in kunnen gaan, dus dat komt vast goed. Ook bleek het mogelijk om 

gesprekken met ouders online te voeren of op gepaste afstand in het speellokaal. We beraden ons 

op dit moment nog over de manier waarop we de oudergesprekken in juni gaan voeren. 

 

Deze week zijn de stagiaires en externe ondersteuners weer gestart. Vanaf volgende week zijn alle 

collega's ook weer op school. We gaan ervan uit dat maandag 8 juni ook alle kinderen weer op 

school zijn. Alle aandacht zal dan liggen op het weer oppakken van het gewone schoolritme en 

onderwijs. 

Vanaf 8 juni wordt er ook weer gegymd, maar dan wel buiten op het plein of op het veldje naast de 

school. Het is handig als de kinderen op dinsdag buitensportkleding en -schoeisel aan hebben. 

 

We vinden het heel jammer dat veel leuke activiteiten dit schooljaar niet door konden of kunnen 

gaan, zeker met betrekking tot het afsluiten van het schooljaar. Zelfs het kamp 

van de Zebra's hebben we af moeten zeggen. Het afscheidsfeest van de 

schoolverlaters zal in ieder geval alle aandacht krijgen; daar maken we een mooi 

feest van! We zijn druk bezig met de voorbereidingen, u hoort nog van ons. 

Op 10 maart 2020 hebben Eden en Leonard een broertje gekregen. Door alle coronaperikelen zijn 

we er nog niet aan toe gekomen om hier aandacht aan te besteden. Bij deze! Alsnog van harte 

Bijzondere tijden 

Welkom baby! 
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gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje Mathies Alexander. We wensen jullie veel 

gezondheid en geluk. 
WatW 

Fijn dat de kinderen weer konden starten op de 

Peuteropvang en BSO. We willen iedereen 

bedanken voor het naleven van de corona 

maatregelen en het soepel laten verlopen van de 

de aangepaste breng- en ophaaltijden. De 

Rupsjes zijn bezig geweest met het thema 

Bouwen, komende weken werken we, net als de 

kleuters van de Vlinders, met het thema Kunst. De Dolfijnen zijn vooral aan het genieten van het 

gezamenlijk buitenspel en het bereiden van snelle gerechten. We hopen vanaf 8 juni iedereen weer 

te kunnen zien. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@puckenco.nl.  

 

Vanaf maandag 8 juni gaan we starten met de observaties van kinderen die mogelijk instromen op 

de DaVinci-afdeling. We hebben de observatietijd in moeten korten om alles nog voor de 

zomervakantie rond te kunnen krijgen. Inmiddels hebben de ouders van kinderen die hiervoor in 

aanmerking komen een uitnodiging gekregen. 

Aankomende week gaat Marius weer op school werken. Hij heeft de afgelopen weken vanuit huis 

gewerkt, omdat hij tot de risicogroepen behoort. Hij is blij dat hij weer live aan de slag kan.  

Er is leuk nieuws vanuit het team; Lotte is in blijde verwachting en zal na de herfstvakantie met 

zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar een goede zwangerschap toe. U hoort t.z.t. hoe dit 

verlof ingevuld wordt. 
t Wa 

De groepsindeling voor het volgende schooljaar is rond en zal er als volgt uitzien: 

 

Montessori-afdeling: 

Vlinders Groep 1/2 

Kikkers Groep 2/3 

Giraffen Groep 3/4 

Olifanten Groep 5/6 

Zebra's Groep 7/8 

DaVinci-afdeling: 

Panters Groep 3/4/5/6 

Ara's Groep 6/7/8 

 

Dezelfde indeling als dit schooljaar. Maandag 6 juli wordt bekendgemaakt in welke groep uw kind is 

ingedeeld, voor zover dat niet vanzelfsprekend is. Voor de Montessori-afdeling moeten de groep 2 

en groep 3 gesplitst worden en voor de Davinci-afdeling groep 6. 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  

 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

 

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

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 

Personele zaken 



   

 

   

 

Inmiddels heeft de MR ook een nieuw lid gevonden voor de oudergeleding van de DaVinci-afdeling. 

Heleen Pauw, moeder van Boris en Tycho, zal komend schooljaar de ouders in de MR 

vertegenwoordigen. Vanuit het personeel zal Brenda in het nieuwe schooljaar zitting nemen. 

Michel Maas was aspirant lid en omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, zal hij volgend 

schooljaar als officieel lid van de oudergeleding Montessori deel blijven nemen aan de MR. De 

laatste MR vergadering zal op donderdag 2 juli plaatsvinden. Mocht u vragen hebben, of zaken in 

willen brengen, dan kan dat via mr.mkcw@liemersnovum.nl. 

Donderdag 11 juni komt de schoolfotograaf, uiteraard met een aangepaste organisatie die volgens 

de richtlijnen van het RIVM is. Er worden dit schooljaar geen foto’s van broertjes en zussen 

gemaakt, ook niet van schoolgaande broers en zussen. De fotograaf wil de bewegingen in school 

zoveel mogelijk beperken. Hij zal de kinderen in kleine groepjes in het speellokaal ontvangen en zo 

wordt groep voor groep gefotografeerd. Voor de schoolverlaters wordt een uitzondering gemaakt. 

Zij gaan wel gezamenlijk op de foto, zodat ze toch een mooie herinnering aan de basisschooltijd 

hebben.  

Uw kind komt het best tot zijn recht op een foto als het vrolijke, gekleurde kleding aanheeft. 

Alle scholen van Liemers Novum hebben een Medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau is er 

daarnaast een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad is op zoek naar nieuwe 

leden. In de bijlage vindt u een oproep hiervoor.                                                                                                                                                 

 

Al eerder vermeldden we in de nieuwsbrief dat we besloten hebben om dinsdag 2 juni geen 

studiedag te houden, maar als gewone schooldag in te richten. Uiteraard volgens het halve dagen 

model. Het team plant de onderwerpen die besproken zouden worden op een andere manier in, 

zodat het geen onderwijstijd zal kosten. 

In de bijlage vindt u opnieuw een flyer vanuit het beweegteam.    

                  
 

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

GMR 

Dinsdag 2 juni is een gewone schooldag 

Sporten voor kids 
 

 

Schoolfotograaf 
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