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Voor de Agenda:  

15 – 19 maart  
Vrijdag 19 maart  
Vrijdag 2 april 
Maandag 5 april   
Dinsdag 20 april  
Vrijdag 23 april  
23 april t/m 9 mei  
13 - 14 mei  
Maandag 24 mei  

Week van de Lentekriebels 
Onderbouw roostervrije dag (groep 1-2) 
Goede Vrijdag - groep 1 t/m 8 vrij 
Tweede Paasdag – iedereen vrij 
Afname Route 8 - eindtoets groep 8 
Koningsspelen – alternatief programma 
Meivakantie 
Hemelvaart – groep 1 t/m 8 vrij 
Tweede Pinksterdag – iedereen vrij 

 

Nieuws van de directie – uit ons IKC, schoolontwikkeling 
Op dinsdag 9 februari konden we onze deuren weer openen voor fysiek onderwijs! Wat fijn 
om iedereen weer te zien. Er is veel ingestoken op het samen zijn en weer wennen aan de 
gang van zaken in de groep en op school mbv de KiVa-lessen.  
Hoewel nog niet alles terug is bij het oude door de regels die we moeten volgen, voelt het al 
wel bijna weer als ‘normaal’ en is de school weer een vertrouwde, fijne plek voor zowel de 
kinderen als de leerkrachten.  
 
In maart nemen we de LOVS (Cito) toetsen af voor groep 3 t/m 7. Doordat de kinderen een 
periode afstandsonderwijs hebben gehad en we ze alleen van een afstand hebben kunnen 
volgen, gebruiken we de uitkomst van de toetsen vooral om de nieuwe beginsituatie te 
bepalen. De uitkomsten zijn uitgangspunt voor het opstellen van de groepsplannen voor de 
rest van het schooljaar.  
De uitslagen van de LOVS toetsen zullen met u gedeeld worden. Indien gewenst bij u of bij 
de leerkracht(en) wordt er een afspraak ingepland om de resultaten toe te lichten en te 
bespreken.  
Op dinsdag 20 april zullen al onze achtste groepers de eindtoets Route8 maken. 
 
Met de kinderen wordt gekeken en afgesproken aan welke doelen ze de komende weken 
gaan werken. Niet alleen de doelen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen worden 
besproken, maar ook vaardigheden die de kinderen nodig hebben om tot leren te komen, 
zoals: plannen, ergens aan beginnen en afmaken, concentratie, etc.  
 
Als Montessori IKC kijken wij naar de individuele ontwikkeling van ieder kind. Tijdens de 
studiedag van 22 februari hebben wij ons verdiept in de begeleiding en het onderwijs aan 
meer- en hoogbegaafde kinderen. 
Waar ieder kind een eigen ontwikkeling doormaakt, hebben meer- en hoogbegaafde 
kinderen zo ook hun eigen leer- en ontwikkelbehoeften. 
We hebben naast inhoudelijke kennis over dit onderwerp ook gesproken over de signalering 
van hoogbegaafdheid, zodat we ieder kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.  
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Ons onderwijs is naast onderdelen 
zoals rekenen, taal en lezen, gericht op 
het ontwikkelen van vaardigheden. 
Deze vaardigheden worden ook wel de 
executieve functies genoemd. 
Emotieregulatie, 
doorzettingsvermogen, planning en 
flexibiliteit zijn voorbeelden van deze 
vaardigheden die voor ieder kind 
belangrijk zijn om zich in te 
ontwikkelen.  

 
Week van de Lentekriebels – 15 maart t/m 19 maart 
De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties 
en seksualiteit. . 

Waarom juist op de basisschool relationele en seksuele vorming? 
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de 
puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school 
sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en 
ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van 
vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het 
normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en 
andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. 

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect 
hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo: 

• durven ze eerder vragen te stellen 
over seksualiteit 

• ontwikkelen ze normen en waarden 
op dit thema 

• worden ze weerbaarder en spreken 
elkaar aan op ongewenst gedrag 

• leren ze respectvol met elkaar om te 
gaan 

• kunnen ze verantwoorde 
keuzes maken op het gebied van 
relaties en seksualiteit. 
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Uit de opvang – Zonnekinderen  

Vanaf 1 maart is de peutergroep van Noord samengevoegd met de peutergroep van Zuid.  
Dank aan alle ouders voor de fijne samenwerking en soepele overgang van Noord naar Zuid! 
De kinderen hebben het naar hun zin en zijn al helemaal gewend in hun nieuwe groep. Ook 
de juffen Yvon en Lisa hebben inmiddels hun draai gevonden op locatie Zuid.  

Voorlopig kan er helaas nog geen gebruik worden gemaakt van de BSO. Vanwege de 
coronamaatregelen is de BSO nog gesloten en alleen voor noodopvang voor kinderen van 
ouders met cruciaal, vitale beroepen. Zo gauw de BSO weer volledig opengaat krijgt u 
daarover bericht.  

Regelmatig krijgen we de vraag of het nu wel mogelijk is om kennis te maken met ons IKC en 
de opvang. Dat is zeker mogelijk! Mocht U iemand kennen die belangstelling heeft voor onze 
Montessori opvang en basisschool, geeft U dan vooral door dat ze van harte welkom zijn om 
(op afspraak) te komen kijken! Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marike voor 
een afspraak.  

Kunstwerk! zoekt Lente kunstwerk 
Kunstwerk! vraagt inwoners van de Liemers om hulp om de cover 
van de Cultuurkrant te ontwerpen, door een kunstwerk te maken 
geïnspireerd op de lente en organiseert hiervoor een wedstrijd. 
Begin mei valt deze Kunstwerk! Cultuurkrant op de mat, welke 
boordevol culturele informatie, cursussen en voorstellingen staat 
en huis aan huis wordt verspreid in de Liemers. Het kunstwerk van 
de winnaar prijkt niet alleen met naam en foto op de cover van de 
cultuurkrant, maar wordt ook een jaar lang geëxposeerd in de 
Turmac Cultuurfabriek waar iedereen het kan bewonderen.  
Dus creatievelingen opgelet! Iedereen is welkom om aan deze 
wedstrijd mee te doen, jong en oud, of je nu net begint of al jaren tekent of schildert. Je 
bent vrij in de keuze van techniek en materiaal, wel dient het kunstwerk minimale de 
grootte van een A4 te hebben. Onder leiding van een creatieve professional wordt het 
winnende werk uitgekozen. Elk jaar wordt het lente, hier heeft iedereen een eigen associatie 
bij. Kunstwerk! is benieuwd naar jouw versie van “Lentekriebels”! 
 
Deelname voorwaarden 
-De bedoeling is dat het kunstwerk met de lente te maken heeft. 
-Maak overdag een foto van je kunstwerk en zorg dat alleen het kunstwerk in beeld komt 
-Stuur deze voor 1 april a.s. met je naam, telefoonnummer, woonplaats en eventueel korte 
toelichting naar info@liemerskunstwerk.nl. 
-Maandag 5 april maken wij de winnaar bekend. Deelname is gratis. 

 
Wij wensen jullie alvast een fijn en gezond weekend!  
Team Montessori IKC De Groene Ring                                                                                               
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