
 

 
 

 

 

.. Agenda 
18 november Inloopochtend 

19 november   Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 

20 november   Leerlingen t/m groep 2 vrij 

24 november Schoen zetten 
25 november            De leerkrachten  verwelkomen de kinderen vanaf 08.15 uur op het schoolplein. De deur van school  

gaat om 8.30 uur open.  

                             Bezoek Kasteel Sinterklaas leerlingen groep 3 en 4  

 
Positive Behavior Support 

De overblijfkrachten zijn voortaan vanaf afstand herkenbaar: zij dragen allemaal dezelfde bodywarmer.  

 

 

 

 

 

 

 
Verkeer 

Parkeren 
Helaas hebben wij signalen van buurtbewoners ontvangen, dat de laatste tijd weer regelmatig auto’s 

geparkeerd worden in voortuinen of voor opritten. Dit is natuurlijk zeker niet de bedoeling en we 
doen een dringend verzoek om uw auto goed te parkeren zodat de buurtbewoners geen overlast 
ondervinden van parkeergedrag rondom de Montessorischool.  

Zichtbaarheidscampagne 
In deze donkere maanden is het heel belangrijk om goed verlicht de straat op te gaan. Vooral op de fiets en te 

voet. Voor alle kinderen van school is er een kleurwedstrijd in het thema Sinterklaas en Zichtbaarheid. 
De kinderen hebben een kleurplaat van de leerkracht gekregen die ze mooi in kunnen kleuren. 
Deze kleurplaat is aangeboden door Veilig Verkeer Nederland (VVN). 
Je kunt deze kleurplaat tot en met vrijdag 27 november inleveren bij je leerkracht.( Dan kom ik deze vrijdag 
ophalen). En wie weet heb jij één van de mooiste kleurplaten. 

Dus, doe je best!!! 
Woensdag 2 december kom ik dan de prijsjes uitreiken voor de mooiste kleurplaten. 
 
Veel plezier met kleuren, en tot woensdag 2 december. 
Silvia Claassen (Verkeersouder) 

Sinterklaas 

Sinterklaas en zijn pieten komen er aan! En natuurlijk komen zij ook naar de Montessorischool. Op 
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vrijdagochtend 4 december zal de Sint bij ons op school zijn. Vanaf 8.15 uur verzamelen 
we op het schoolplein om Sint en zijn pieten welkom te heten. Sinterklaas zou het super 

vinden als iedereen die een pietenpakje heeft, dit aan doet op 4 december. Je weet nooit 
of Sinterklaas nog hulppieten nodig heeft. 
Sinterklaas zou het leuk vinden als kinderen een toneelstukje of dansje aan hem willen 

laten zien. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich bij de eigen leerkracht opgeven.  
‘s Middags is er een spelletjesmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 5. 
We nodigen ouders van harte uit om van 12.15 uur tot 14.30 uur mee te helpen bij de 

spelletjesmiddag.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij i.vandelaar@montessorischoolvenray.nl. 
Sinterklaas maakt altijd veel mee met de pieten. Als jij het ook leuk vindt om bij te 
houden wat sinterklaas meemaakt, kijk dan naar het Sinterklaasjournaal. Het 
Sinterklaasjournaal start op  dinsdag 10 november en is dagelijks te zien om 18:00 uur op NPO Zapp.  

Surprises groep 6 t/m 8 

Op dinsdag 17 november worden er in de bovenbouw en tussenbouw groep 6 lootjes getrokken.  
Alle kinderen die een surprise gaan maken krijgen maandag een brief mee met informatie over de surprise. 

Schoen zetten 

Op dinsdag 24 november zetten wij allemaal de schoen op school. Deze schoen wordt in de klas gemaakt. De 
kinderen hoeven dus geen schoen mee te nemen.  
Op woensdag  25 november verzamelen we vanaf 8.15 uur op het schoolplein. De leerkrachten zijn dan buiten 
om de kinderen te verwelkomen. Om 8.30 uur gaan we allemaal gezamenlijk naar binnen.  

Sintactiviteit onderbouw en groep 3 en 4 
De kinderen van de onderbouw bezoeken dit jaar weer het pietenpakhuis in het Limburgs Museum in Venlo. Op 
woensdag 2 december verwachten de pieten ons daar. De organisatie hiervan loopt via Ine van de Laar. 
De kinderen van groep 3 en 4 bezoeken op woensdag 25 november  het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. 
De organisatie van die dag loopt via Noëlle van de Moosdijk en de klassenouder. 

Kasteel Sinterklaas 

Op woensdag 25 november bezoeken de groepen 3 en 4 het Kasteel van de Sint in Helmond. 
We gaan bekijken hoe de Sint en de pieten daar wonen.  
Aangezien we om 11.45 uur zijn ingepland, zijn we om 13.00 uur terug op school.  
De ouders van de betreffende leerlingen hebben via het ouderportaal een oproep ontvangen om ons bij het 

vervoer te ondersteunen. 

Kerstgedachte  

Samen zorgen dat mensen het fijn hebben met kerst  
Op woensdag 16 december willen we met groepjes kinderen mensen bezoeken (in de wijk, 
op loopafstand) die zich op de een of andere manier gesteund zullen voelen of plezier 

hebben in een bezoekje van kinderen. 
U kunt dan denken aan zieken, ouderen of eenzame mensen. 
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. 
Kent u iemand die een bezoekje van een klein groepje kinderen leuk vindt, geef dan voor 9 december de 
naam en het adres door aan t.vandersterren@montessorischoolvenray.nl 
(Wilt u dit eerst vragen aan die personen, zodat zij weten dat zij op woensdag 16 december in de ochtend 
bezoek krijgen en dus ook thuis zijn). 

Ook zijn wij op zoek naar ouders die een groepje kinderen willen begeleiden op woensdag 16 december.  
We vertrekken rond 10.45 uur van school. Het bezoekje zal ongeveer een uurtje duren. Kunt u hierbij helpen? 
Geef dit dan door aan Truus.  
Meer informatie over de winterviering volgt in het volgende weekbericht. 

Facebook 
Vele ouders en andere belangstellenden weten de weg naar de Facebookpagina van school inmiddels te vinden. 
Hoe meer volgers en ‘likers’, hoe meer bekendheid de school krijgt. Daar zijn we dus ook blij mee.  

Wist u dat ook Korein een facebookpagina heeft? https://www.facebook.com/SleutelbloemVenray  

Voorschoolse opvang 
Vanaf november biedt Korein ook voorschoolse opvang aan vanaf 7 uur. Mocht u interesse hebben, loop gerust 
even binnen. 

Nieuws van de Buitenschoolse opvang 
Gezocht:  
Voor de BSO zijn wij op zoek naar: 

 stofjes 
 kleine doosjes (hagelslag, rijst, macaroni, enz)  
 kosteloos knutselmateriaal 
 verkleedkleren 
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Kunt u ons helpen? Wij zouden er heel blij mee zijn.  

Terugblik:  
In de herfstvakantie stonden er leuke activiteiten op het programma.  
Kijk maar eens wat een mooie knikkerbanen er zijn gemaakt!   



Bijlage:  
 

Jeugdcreativiteit   

Vereniging Wijkgebouw Op ’t Nipperke  Elke derde woensdag van de maand! 
St. Odastraat 41     Van 13:30u. tot 15:00u. 

Kosten  €2,- per kind per middag Incl. ranja 
 
 
 

Woensdag 18 november 2015 

 

 

 
 

Trendy textiel 
 

Deze maand gaan we een armband en/of sleutelhanger maken van textiel. 
Voor jezelf, voor een ander… of allebei! 

 

Graag aanmelden via: nipperke.venray@gmail.com 
 

Meedoen, maar niet aangemeld?! 
Loop dan even binnen.  

We vinden vast een plekje voor je! 
 

Eventueel zelf mee te nemen; een oud kleurrijk t-shirt waarvan jij 
jouw trendy accesoire gaat maken!  

Ook mooi om mee te nemen: linten! 
 

Vindt jouw kind het leuk om mee te doen, maar is hij/zij te jong of heeft hij/zij hulp nodig? 
Kom dan zelf mee om te helpen. 

 
Lever deze dag jouw schoenendoos in,  

die je tijdens de vorige jeugdcreativiteit hebt gemaakt! 
Of geef de doos af bij Yvonne Hout, Bosweg 28,  

tel: 0614546274. Dit kan t/m vrijdag 20 november!  
Misschien vind je het leuk om jouw zelfgemaakte 

armband/sleutelhanger erbij te doen als extra cadeau. 
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