
 

 
 

 

 

.. Agenda 

  22 januari    Leerlingen t/m groep 2 vrij 

 25  januari   Uitroepen Prinselijk Paar  

 27 januari   Bezoek Vastelaoveshal groep 6-8  

 28 januari   Verslag mee naar huis 

 1 t/m 4 februari  Kwartiergesprekken 

 1 februari   ‘Kies een kleur-dag’ 
 2 februari   ‘Rood-geel en groen-dag’ 

 3 februari   ‘Hoedendag’ 

 4 februari   ‘Gekke harendag’ 

 5 februari    Carnavalsviering, leerlingen vrij vanaf 12.30 uur  

Carnaval 

Carnaval staat bijna voor de deur. 

We starten op maandag 25 januari met het uitroepen van onze prins 

en prinses. 

Om 14.00 uur vindt dit plaats op het schoolplein. Aan het einde van de 

middag nodigen wij alle ouders uit om de polonaise met ons mee te 

lopen. 

 

Tijdens de week voorafgaand aan de carnavalsviering zijn wij elke dag 

al een beetje verkleed.  

 Op maandag 1 februari mogen de kinderen zelf een kleur 

uitkiezen en deze kleur voeren ze door in hun outfit en/of 

kapsel. 

 Op dinsdag 2 februari  staan de prins en prinses bij ons 

centraal. De kinderen mogen zich uitdossen in de 

carnavalskleuren (rood, geel en groen). 

 Op woensdag 3 februari hebben we hoedendag, iedereen zet 

zijn gekste hoedje op. 

 Op donderdag 4 februari  hebben we ‘gekke harendag’. 

 Op vrijdag 5 februari is de dag waarop alles mag, trek je 

mooiste carnavalsoutfit aan en vier samen met ons carnaval! 

Op deze dag worden ook de nar en het boerenbruidspaar 

bekend gemaakt. De ouders van de betreffende leerlingen zijn 

al op de hoogte gesteld. 

Vrijdag 5 februari 

De kinderen verzamelen deze dag op school. 

Natuurlijk nemen we ook deel aan de optocht door de wijk. 

Verder zorgen wij op vrijdag voor een gezonde snack en een lekkere versnapering in de pauze. De 

kinderen hoeven dus geen eet- en drinkspullen mee te nemen op deze dag. 

Wij willen u wel vragen om spuitbussen en confetti thuis te laten. 

De kinderen kunnen om 12.30 uur bij ’t Stekske worden opgehaald. 

Optocht  

Om de optocht tot een groot feest te maken doen we op een beroep op kinderen en hun ouders. Wij 

zouden het erg leuk vinden wanneer veel kinderen van onze school op vrijdag 5 februari hun step of 

fiets heel feestelijk en carnavalesk versieren. Deze mogen zij dan meenemen in de optocht. Ook 

bolderkarren en andere kleine vervoersmiddelen zoals kleine tractoren en fietsjes zijn welkom! 

U kunt het versierde voertuig op vrijdagochtend mee naar school nemen. 
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Gezocht:  

Vorig schooljaar hebben wij tijdens de optocht gezellige muziek gehad doordat er een grote 

geluidsinstallatie in de optocht meeging die door een auto werd vervoerd. Helaas kunnen deze 

mensen ons dit jaar niet van dienst zijn. 

We zijn dus op zoek naar iemand die ons hierbij/hieraan kan helpen. 

Kent u iemand die een muziekinstallatie met een versterker heeft, of die ons hieraan kan helpen? 

Wij horen het graag van u! 

U kunt dit doorgeven aan Noëlle van de Moosdijk 

Uitroepen Prinselijk Paar   

Wie worden de opvolgers van Prins Giel en Prinses Judith?  

Op maandag 25 januari, om 14.00 uur, worden de prins en prinses van onze school uitgeroepen. 

Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.  
Graag willen wij alle kinderen vanaf groep 5 vragen om een wit T-shirt, witte blouse of trui aan te 

trekken. 

Verdere samenwerking onderwijs en 
kinderopvang 
In ons montessoricentrum benaderen we kinderen vóór, tijdens en na schooltijd op dezelfde manier: 

de kinderopvang hanteert dezelfde pedagogische visie als de school. Daardoor ervaren kinderen een 

doorgaande lijn in onderwijs, opvang en opvoeding. Ook in de rest van het land werken onderwijs en 

kinderopvang nauw samen. De overheid wil deze samenwerking verder stimuleren.  

 
Vooruitlopend op de politieke besluitvorming onderzoeken wij nu de mogelijkheden voor een 

Integraal Montessoricentrum (IMC), waarin onderwijs en opvang volledig samengaan. Zonder 

schotten tussen beide organisaties.  

Een IMC is de montessoriaanse variant van een Integraal Kindcentrum (IKC). De media en politiek 

hanteren deze laatste term. De komende maanden houden wij u via een aantal artikelen op de 

hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom onderwijs en kinderopvang in Nederland. 

 
Twee richtingen 

Onderwijs en kinderopvang moeten voldoen aan verschillende regels en kwaliteitseisen. Dat 

belemmert integrale samenwerking. Over een half jaar neemt de politiek een beslissing over de 

vorm die deze samenwerking kan krijgen. Ofwel als verregaande samenwerking in Integrale 

Kindcentra (voor MOZON: IMC’s) – waarin kinderopvang en onderwijs samen één organisatie 

vormen – ofwel als uitbreiding van de primaire taak van het primair onderwijs. We volgen de 

ontwikkelingen in het kabinet, en intussen kijken we hoe we de samenwerking nu al verder kunnen 

uitbouwen. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.  

Naar het Voortgezet Onderwijs 

Binnenkort zullen de scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio hun deuren openzetten.  

Ook ouders en kinderen uit groep 7 adviseren we om eens een kijkje te gaan nemen op de 

verschillende scholen, zodat ouders en kinderen een goede keuze kunnen maken. 

De data zijn:  

Metameer Locatie Jenaplan Boxmeer: Vrijdag 19 februari  van 17.00 tot 21.00 uur 

Metameer Locatie Stevensbeekseweg: Vrijdag 26 februari van 17.00 tot 21.00 uur  

Dendron College Horst: Donderdag 28 januari van 16.30 tot 20.30 uur 

Citaverde College Horst (alleen VMBO): Zaterdag 30 januari van 10.00 uur tot 13.30 uur. 

 

Tijdens de kwartiergesprekken zullen de kinderen uit groep 8 hun definitief advies voor het 

Voortgezet Onderwijs krijgen. Na de carnavalsvakantie worden dan de Onderwijskundige Rapporten 

met kinderen en hun ouders besproken.  

Vastelaoveshal Pielhaas/Hazekeutel 
Op woensdag 27 januari brengen alle kinderen van groep 6 – 8 een bezoek aan de vastelaoveshal 

Pielhaas/Hazekeutel.  Hier krijgen de kinderen middels een beamerpresentatie te horen waarom er 

carnavalswagens gebouwd worden, hoe deze gebouwd worden  en van welk materiaal. 

De kinderen krijgen dan van een ervaren wagenbouwer te zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat. 

Natuurlijk kunnen ze ook een aantal wagens bekijken. 



 


