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Agenda      

ma 25 en do 28 

juni 

di 3 juli 

wo 4 juli 

 

do 5 juli 

vr 6 juli 

ma 20 augustus 

 

Verslagbespreking voor alle ouders van groep 1 t/m 7 

 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag 

Schoonmaakmiddag 

Jaarsluiting, aanvang 14.00 uur 

Start zomervakantie, t/m 19 augustus 

Start nieuwe schooljaar om 8.30 uur ontmoeting  

 
Rupsjes (peuters), Bijtjes en Vlinders (1/2), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8), Olifanten (4/5/6), Zebra’s (7/8)           

  

Koosje uit de Vlinders heeft een broertje gekregen. We wensen ouders heel veel 

geluk met Jeen. Van harte gefeliciteerd! 

Er is ook een nieuwe groep ‘geboren’: de nieuwe groep 2/3 gaat de Kikkers heten.  

 

De formatie is rond. Hieronder ziet u wie wanneer voor welke groep staat. 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Montessori-afdeling: 

Vlinders (1/2) Yvonne Yvonne Yvonne Regina Regina 

Kikkers (2/3) Theda Theda Theda Theda Theda 

Giraffen (3/4) Lotte Lotte Lotte Lotte Elien / Theda 

Olifanten 

(5/6) 

Femke Femke Femke Femke  Femke 

Zebra’s 

(6/7/8) 

Marjolein  Marjolein  Frans  Marjolein Marjolein  

DaVinci-afdeling: 

Panters 

(3/4/5/6) 

Marius Marius  Marius  Marius Marius  

Ara’s (7/8) Monique Monique Monique/ 

Marijke  

Marijke Marijke  

 

Vanuit een extra budget vanuit de stichting mogen alle scholen van Liemers Novum een extra 

leerkracht inzetten voor 1 dag. Frans gaat die dag invullen en hij zal daavoor op dinsdag aanwezig 

Geboren 

Formatie en groepsindeling 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


zijn. We kunnen hem inzetten bij vervangingen voor ziekte, maar ook om leerkrachten tijd te geven 

om gesprekken te voeren met kinderen of met de directie, het doen van administratie of het 

voorbereiden van groepsplannen voor de klas.  

We hebben naast het leerkrachtteam volgend jaar de beschikking over 2 IB-ers (Anja en Frans) 2 

onderwijsassistenten (Debora en Nikki), drie stagiaires (Lotje, Sven en Jimmy) en een vrijwilligster 

(Mary), dus veel handen om ons onderwijs zo optimaal mogelijk te maken. 

 

Ivo heeft aangegeven op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Dat betekent dat we ook afscheid 

van hem gaan nemen. De ouders en kinderen van de Zebra’s van groep 8 kunnen dinsdagavond 

tijdens de schoolverlatersavond afscheid van hem nemen. Ivo is donderdagmiddag tijdens de 

jaarsluiting ook op school en dan kunnen de ouders en kinderen van de Giraffen en Zebra’s van 

groep 7 afscheid van hem nemen. 

 

Zoals u ziet in bovenstaand schema gaat de Zebra’s een 6/7/8 groep worden. Dat betekent dat een 

deel van de kinderen die naar groep 6 gaan, doorstromen naar de Zebra’s. 

 

Eens in de 2 à 3 weken zijn de kleuters op vrijdag vrij. Van de Kikkers (groep 2/3) blijven dan de 

kinderen van groep 3 over. Zij worden op die dagen samengevoegd met de kinderen van de Giraffen 

(groep 3/4) en Theda zal die dag voor de groep staan.  

 

Het afgelopen half jaar hebben de Bijtjes gedeeltelijk in het speellokaal gezeten. Dat was een 

tijdelijke oplossing voor een tijdelijke situatie. Nu we weten dat we ook het nieuwe schooljaar met  

7 groepen kunnen starten, hebben we gezocht naar de meest wenselijke plek in de school. 

Uiteraard zijn er allerlei externe alternatieven onderzocht, maar helaas bleek geen van allen 

mogelijk. 

We hebben ervoor gekozen om de teamkamer in te richten als klaslokaal. Dat betekent dat we 

creatief om moeten gaan met de ruimtes en mogelijkheden die we hebben, zodat de Giraffen na de 

vakantie een gezellig en prettig lokaal hebben. 

 

Volgende week komt Theda kennismaken met de kinderen en ouders van groep 2/3 van de Kikkers. 

Donderdagochtend 5 juli is er gelegenheid om vanaf 8.20 uur kennis met haar te maken.  

 

Inmiddels is ook beslist wie de extra onderwijsassistent is geworden. Haar naam is Nikki Goossens. 

Nikki zal op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de leerkrachten ondersteunen in de groep. 

 

De invulling van het zwangerschapsverlof van Femke is op dit moment nog niet helder. Femke werkt 

na de vakantie nog 3 weken voordat haar verlof ingaat, dus er is nog voldoende tijd om de invaller 

in te werken en voor te bereiden op zijn/ haar taak. Femke werkt nu halve dagen en zal na de 

vakantie, als de omstandigheden dat toelaten, ook halve dagen aanwezig zijn op school. 

 

Aanstaande maandag, 2 juli, maken we bekend in welke groep uw kind geplaatst is. De verdeling 

van de kinderen is zeer zorgvuldig gedaan. Hierbij is rekening gehouden met de verdeling van 

broertjes en zusjes, jongens en meisjes, vriendschappen en de ondersteuningsbehoefte van de 

kinderen.  

                               

Mocht u het toestemmingsformulier voor het maken van foto’s e.d. nog niet ingeleverd hebben, dan 

is komende week de laatste gelegenheid. Nogmaals, we hebben alle formulieren nodig, ook als u 

overal akkoord mee gaat. 

Laatste oproep toestemmingsformulieren 
 



               

Denkt u aan de schoonmaakmiddag van woensdag 4 juli? Vanaf 13.00 uur gaan we 

gezamenlijk aan de slag. Graag emmers en doeken meenemen. Wij zorgen voor 

drinken en wat lekkers om de moed erin te houden. 

Mocht u niet kunnen, dan kunt u de leerkracht vragen hoe u op een andere manier iets voor hem/ 

haar kan betekenen. 

 

Woensdag 4 juli schuiven alle kinderen door naar de volgende jaargroep. Ook de nieuwe kinderen 

die na de vakantie starten zijn uitgenodigd. 

Theda kan woensdag 4 juli tijdens de doorschuifdag helaas niet aanwezig zijn in verband met haar  

huidige werk. Die ochtend zal Hetty groep 2/3 opvangen. 

 

Dinsdagmiddag 3 juli nemen alle kinderen van school afscheid van de schoolverlaters. We ‘gooien’ 

ze die dag de school uit en zwaaien ze uit: op naar de middelbare school! 

In de laatste week gaan er nog allerlei leuke activiteiten plaatsvinden waarmee de schoolverlaters 

afscheid nemen van hun groep, elkaar en de school. 

 

Mocht u nog een schoolt-shirt thuis hebben, wilt u deze dan voor de vakantie inleveren? Het shirt 

hoeft niet gewassen te worden, dat doen wij op school. 

 

Komt u donderdag 5 juli ook kijken bij de jaarsluiting? Het belooft een swingend optreden te 

worden met het kinderkoor uit Oeganda. We beginnen om 14.00 uur. Na het optreden kunt u 

Afrikaanse spulletjes kopen waarmee het koor geld inzamelt voor hun organisatie.  

Komend schooljaar zal de opbrengst van de kerstmarkt die in december gehouden wordt, ten goede 

komen aan het kinderkoor.  

                                   

 

Vakanties 

 

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018 

 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019 

 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

4 maart t/m 8 maart 2019 

Goede Vrijdag 

 

19 april 2019 

Schoonmaak materialen 
 

Doorschuifdag 
 

Afscheid schoolverlaters 
 

Inleveren schoolt-shirts 
 

Jaarsluiting 
 

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019 
 



Meivakantie inclusief 2e 

Paasdag en Koningsdag 

 

22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

 

30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 

 

10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 

Studiedagen 

 

Vrijdag 12 oktober 2018 

 

Alle kinderen vrij 

Donderdagmiddag 28 februari 

2019 

 

Alle kinderen uit om 12.00 uur 

Vrijdag 1 maart 

 

Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 maart 

 

Alle kinderen vrij 

Dinsdag 11 juni Alle kinderen vrij 

Maandagmiddag 17 juni Alle kinderen om 12.00 uur uit 

 

 

 

We hopen dat iedereen aanwezig is tijdens de jaarsluiting, maar mocht u er niet bij kunnen zijn, 

dan wenst het team van Montessori Kindcentrum u alvast een zonnige en heel plezierige vakantie 

toe. Graag ontmoeten we elkaar weer gezond en wel op maandag 20 augustus in de hal. 

 

 

                                                                                      Team Montessori Kindcentrum Westervoort 

 

Tip 1 

Loopgroep FroS en Stichting GoClean De Liemers, beiden winnaars van de vrijwilligersprijs 2017 van 

de Gemeente Duiven, hebben de handen ineengeslagen. Samen organiseren zij op 25 augustus 2018 

een Plogging Run. Ploggen is tijdens het hardlopen zwerfafval opruimen. Ploggen is overgewaaid uit 

Zweden en een samenvoegsel van het Zweedse woord Plocka up (oprapen) en jogging. 

Start en finish van de run zullen in het Horsterpark bij het theepaviljoen zijn. De aanvangstijd is 

10.00 uur. Voor kinderen is er een aparte route alsook voor rolstoeldeelnemers. Voor overige 

deelnemers zorgen wij voor meerdere afstanden. Handschoenen, hesjes, vuilniszakken en Wimmers 

regelen wij. info@goclean-deliemers.nl . 

 

Tip 2 

Voor de ouders die al pubers in huis hebben een aanbod vanuit de GGD/GGZ in de bijlage. 

                                                                   

Fijne vakantie! 

mailto:info@goclean-deliemers.nl

