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Agenda      

Do 11 juni 

Vr 19 juni 

Do 25 juni +ma 29 

juni 

Di 7 juli 

Wo 8 juli 

Do 9 juli 

Vr 10 juli 

 

Schoolfotograaf 

Vrije vrijdag kleuters 

Oudergesprekken online via Teams 

 

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)         

Wat was het heerlijk om deze week weer alle kinderen te zien en weer het gewone schoolritme op 

te kunnen pakken. De kinderen genoten er zichtbaar van om alle klasgenoten, vrienden en 

vriendinnen weer te zien en het was heel fijn om weer gezamenlijke activiteiten en spelletjes 

binnen de groep te doen. 

Het was ook fijn om weer te kunnen gymmen. Gelukkig heeft het Beweegteam de sportieve 

activiteiten tijdens de pauzes vanaf 11 mei al weer opgepakt, dus er is weer genoeg sport- en spel. 

 

Inmiddels hebben we besloten dat de oudergesprekken online gaan plaatsvinden. Alle kinderen 

hebben een schoolmailadres en via dat adres zal de leerkracht op een afgesproken tijdstip, dit 

hoort u volgende week, met u inbellen.  

Bij de Vlinders is deze week Julia gestart. Van harte welkom! We wensen Julia en haar ouders een 

heel fijne tijd toe bij ons op school. 
WatW 

De Rupsjes en Dolfijnen genieten weer 

enorm van het samen zijn, samen 

buitenspelen en het gezamenlijk 

activiteiten doen.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen via info@puckenco.nl.  

 

 

 

Bijzondere tijden 

Welkom 
 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

Femke, de coördinator van de DaVinci-afdeling, en haar man hebben op 30 maart een prachtige, 

gezonde dochter gekregen; Novie! 

Het gaat goed met moeder en kind en Novie 

heeft een heel trotse broer en zus. We wensen 

Femke en haar gezin heel veel geluk. 

 

De observatieweken zijn inmiddels in volle 

gang. We hopen voor het einde van het 

schooljaar de plaatsing van nieuwe kinderen 

rond te hebben. 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we van 2 collega's afscheid. Nathalie, de leerkracht van de 

Olifanten, heeft een andere baan geaccepteerd op een andere Montessorischool. Dat vinden wij 

heel jammer. Elien, de leerkracht van de Zebra's en Giraffen, heeft een baan gekregen op een 

andere school binnen onze stichting. Zij wilde graag een fulltime baan en daar hadden wij helaas 

geen formatieruimte voor. We wensen beide collega's een heel fijne tijd toe op de nieuwe school. 

De vacatureruimtes zijn inmiddels opgevuld. Volgende week zal deze informatie gedeeld worden 

met de betreffende ouders en wordt de leerkrachtbezetting bekend gemaakt.  
t Wa 

Groep 7 heeft door de omstandigheden dit schooljaar geen verkeersexamen kunnen doen. Volgend 

schooljaar zullen zij als groep 8 leerlingen samen met de leerlingen van groep 7 alsnog deelnemen.   

 

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd welke ouders zitting nemen in de MR. Eén van de 

deelnemers, Heleen Pauw, zal een gedeelde plaats samen met haar man, Sjoerd Pauw, innemen.  

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.  

Veel fysieke sporten hebben maanden stilgelegen, maar de landelijke 

schaakbond heeft een manier gevonden om het schoolschaaktoernooi toch 

door te laten gaan. De toernooien hebben online plaatsgevonden en we 

kunnen met trots vertellen dat 4 kinderen van onze school geselecteerd 

zijn om deel te nemen aan het NK schoolschaken! Volgende week horen we of we geplaatst zijn 

voor de finale van 13 Juni. We wensen Jurre, Niels, Son en Rinse heel veel succes! 

Het afscheidsfeest voor de schoolverlaters begint vorm te 

krijgen en wordt een vrolijk feest. Om de risico's te beperken 

zullen we het afscheid van de Ara's grotendeels apart van de 

Zebra's vieren. Het afscheidsfeest zal wel op dezelfde avond plaatsvinden;  dinsdag 7 juli. De 

kinderen krijgen volgende week een uitnodiging mee.  

  

Nieuws van de medezeggenschapsraad  
 

Volgend jaar verkeersexamen 

Afscheid schoolverlaters 

Jaarafsluiting 

Personele zaken 

Geplaatst voor het NK schoolschaken! 
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Het beweegteam heeft samen met ons een mooi programma voor de laatste schooldag bedacht, het 

wordt een leuke en sportieve dag. Om toch ook afscheid van ouders te kunnen nemen, zullen wij 

donderdag 9 juli om 14.30 uur bij de schoolhekken afscheid nemen van u.  

 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 


