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Agenda      

Do 25 juni +ma 29 

juni 

Di 7 juli 

Wo 8 juli 

 

Do 9 juli 

Vr 10 juli 

 

Oudergesprekken online via Teams 

 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag  

Schoonmaakmiddag 

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)         

En opeens is dit alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.  

We kijken terug op een bizar jaar waarin we in situaties terecht kwamen die niemand van ons nog 

meegemaakt had. We kijken ook terug op een jaar waarin een enorme flexibiliteit van iedereen 

gevraagd werd, een flexibiliteit die er ook bleek te zijn. 

Naast alle zorgen om ziekte en veiligheid was het ook geweldig om te zien hoe de kinderen het 

thuiswerken oppakte, hoe wij als collega's elkaar op een andere manier leerden kennen en een 

enorme slag in het online werken hebben gemaakt.  

Toch gaat er natuurlijk niets boven de fysieke ontmoeting; elkaar zien en horen van dichtbij. We 

zijn blij dat de maatregelen steeds verder versoepeld worden en dit steeds meer kan. We beraden 

ons nog op hoe dit volgend schooljaar vorm krijgt op onze school. 

Bij de Vlinders is een baby geboren; Maaike heeft een zusje gekregen en haar naam is 

Gabriëlla. Ouders, van harte gefeliciteerd met dit grote geluk.     
WatW 

We heten Samuel en Hailey van harte welkom bij de Rupsjes en na de zomervakantie bij de 

Dolfijnen. We nemen afscheid van de schoolverlaters en wensen hen heel veel succes op de 

middelbare school. 

 

Puck&Co heet een start gemaakt met een nieuw ouderportal Konnect. Daarin zijn alle gegevens 

zichtbaar voor de ouders en leiding, kunnen ouders ruildagen of extra dagen doorgeven en kunnen 

de pedagogisch medewerkers berichten plaatsen of foto's plaatsen. Graag vragen we alle ouders die 

gebruik maken van Puck&Co om de eigen gegevens in te voeren en verzoeken of vragen via Konnect 

te gaan doen.  

Omdat het prachtig weer is, spelen we veel buiten. We willen u vragen uw kinderen 's morgens al 

goed in te smeren met zonnebrandcrème en eventueel de crème mee te geven. 

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

Bijzondere tijden 

Welkom baby 
 

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

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


   

 

   

 

 

Op de DaVinci-afdeling draaien in beide groepen nieuwe leerlingen mee die volgend schooljaar 

eventueel een plekje op de DaVinci-afdeling krijgen. We hopen aan het einde van het schooljaar de 

plaatsing van nieuwe kinderen rond te hebben. 

Inmiddels is de bezetting voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt en alle formatie rond.  

We gaan dit schooljaar afscheid nemen van Alma, de vakleerkracht van Spaans. We hebben ervoor 

gekozen om te zoeken naar een andere invulling en zijn op dit moment in gesprek met een aantal 

vakleerkrachten. Het zou fijn zijn als we een vakleerkracht Spaans zouden kunnen vinden, maar het 

is ook mogelijk dat we kiezen voor een vakleerkracht die een ander vak of een andere taal 

aanbiedt. Mocht u nog iemand in uw netwerk weten, dan houden we ons aanbevolen. 

Alma geeft woensdag 1 juli haar laatste les en de kinderen kunnen die dag afscheid van haar 

nemen. Zij neemt in onderstaand stukje afscheid van u. 

 

Beste ouders, 

Vorige week heb ik gehoord dat de school volgend jaar iets nieuws wil proberen als bijkomend vak. 

Dat betekent dat onze allerlaatste Spaanse les op woensdag 1 juli zal zijn. Voor alle kinderen die 

enthousiast waren voor het leren van Spaans vind ik het wel een beetje jammer. Ik zal jullie zeker 

missen. Hopelijk is de taalontwikkeling in het Spaans ook een stimulans voor het leren van andere 

vreemde talen zoals Frans en Latijn, later op de middelbaar school. 

Persoonlijk komt deze verandering niet helemaal ongelegen. Ik krijg daardoor een dag vrij om me 

te concentreren op spaansactivo.nl en voor een project eco-toerisme dat ik samen met mijn man in 

Mexico ben begonnen. We krijgen nu ook de kans om daar naar toe te gaan buiten schoolvakanties 

om. Ik wens jullie en jullie school alle succes verder! Hartelijke bedankt voor jullie vertrouwen en 

voor de fijne samenwerking al deze jaren.  

 

Hieronder een paar voorbeelden van de leuke activiteiten die de kinderen gedurende de lock down 

en de online lessen gemaakt hebben. 

 

Met vriendelijke groet, Alma Osorio 

 

     
 

 Wa 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

 

Schoolschaken 

Personele zaken 

http://spaanactivo.nl/


   

 

   

 

Er veranderde veel, toen we vanaf maart ineens vanuit huis les kregen door de corona. Ook voor de 

schaaklessen en schaaktoernooien had dit gevolgen. De eerste weken kregen de leerlingen hun 

opdracht in Teams opgestuurd en vanaf eind april werden de lessen via Teams digitaal gegeven. 

Gelukkig werken de leerlingen met het online lesprogramma Chessity, dus daar konden ze gewoon 

mee verder. En hoe! Er werd massaal meegespeeld in de dagelijkse Chessity toernooien en aan het 

eind van de week stonden we als school meestal in de top 5 van Nederland. Dit kwam niet alleen 

omdat we zo goed speelden, maar vooral omdat er door zoveel kinderen werd mee gedaan. U 

begrijpt dat de schaakmeester daar supertrots op was. 

Nu hadden we ons in februari geplaatst voor de halve finale van het schoolschaakkampioenschap, 

maar dit toernooi ging niet door vanwege de coronamaatregelen. De halve finale van Nederland 

werd nu online georganiseerd en omdat wij het als school zo goed hadden gedaan op Chessity, 

mochten wij daar ook met 4 leerlingen aan deelnemen. Helaas verliep daar niet alles goed. We 

kregen 1 dag voor de halve finales pas de informatie erover en door miscommunicatie kwam die info 

pas op de dag van de wedstrijd zelf binnen. Resultaat was dat niet iedereen kon meedoen. 

Daarnaast kwamen we nu ineens wel de sterkste schoolschakers van Nederland tegen, dat was 

andere koek dan de spelers op Chessity! Dus de finale werd hierdoor niet gehaald. Jammer 

misschien, maar niet getreurd, volgend jaar zijn we er weer. Het schaakniveau van de leerlingen is 

flink aan het stijgen, ik sta er zelf af en toe verbaasd van, dus ik maak me helemaal geen zorgen 

over volgend jaar.             Schaakmeester Niels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week donderdag 2 juli vindt de laatste MR vergadering plaats, waarbij de nieuwe leden 

alvast aanschuiven. Mocht u vragen hebben, of zaken in willen 

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

De laatste dagen op de basisschool en dan zit het erop. Dinsdag 

7 juli gaan we afscheid nemen van alle schoolverlaters. De 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  
 

Afscheid schoolverlaters 

 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

uitnodigingen voor het afscheidsfeest zijn inmiddels gemaild en in de samenwerking tussen ouders 

en het team zijn superleuke plannen ontstaan. Anders dan anders, maar daarom des te meer 

bijzonder! 

Omdat ook haar jongste dochter naar de middelbare school gaat, zal Lonneke de coördinatie van 

het hoofdluiskammen over gaan dragen. Het bleek de afgelopen jaren lastig om kamouders te 

vinden en daarom is de verantwoordelijkheid bij de klassenouders gelegd. Zij organiseren elke 

maandag na een vakantie het hoofdluiskammen voor de eigen groep. Toch is het fijn als één iemand 

hiervan de coördinatie heeft. Wij zoeken hiervoor een nieuwe ouder. Mocht u zich hiertoe geroepen 

voelen, dan kunt u dit aangeven bij de klassenouder, de leerkracht of bij Tjitske. 

  

De foto's die door het jaar heen op Klasbord geplaatst zijn, worden samengevoegd in een boek en 

zijn te bestellen via de Klasbordapp. Dit kan tot 1 september, na 1 september zijn de foto's niet 

meer opvraagbaar.  

Gelukkig zijn de richtlijnen weer zover versoepeld dat we van de vakantie kunnen genieten. We 

wensen u alvast een heerlijke en ontspannen tijd en zien u en uw kinderen graag gezond en wel 

weer terug op maandag 24 augustus. 

                                                   
 

                                                                                             Team Montessori Kindcentrum 

Coördinator hoofdluiskammen 

Fotoboek Klasbord 

Fijne vakantie! 

 


