
  

 
 

 

 

.. Agenda 

1 maart  Koffie-uurtje gezinscoach, alle ouders welkom tussen 8.30 en 9.30 uur 

 4 maart   Leerlingen t/m groep 2 vrij 

    Voorleeswedstrijd Venray 

 9 maart   Landelijke Montessori Open Dag 09.00-14.00 uur  

 11 maart   Kinderdebat bovenbouw 

 21 maart   Leerkrachtendag/lenteviering  
  

Op weg naar een Integraal 

Montessoricentrum 

Maria Montessori had een eigen visie op de ontwikkeling van kinderen vanaf 0 jaar. In de 21ste 

eeuw blijkt opnieuw dat zij haar tijd ver vooruit was: de Sociaal-Economische Raad (SER) benadrukt 
in het recente rapport ‘Gelijk goed van start’ het belang van een voorziening waar álle kinderen 
vanaf 0 jaar terecht kunnen.  
 
In onze vorige artikelen over onderwijs en kinderopvang meldden we dat de overheid de samenwerking 
gemakkelijker wil maken. Voor ons montessoricentrum betekent dat, dat we nu onderzoeken hóé en met wie 

we een Integraal Montessoricentrum (IMC) kunnen vormen.  
 
Montessoriaanse variant 
Een IMC is de montessoriaanse variant van een Integraal Kindcentrum (IKC). De media en politiek hanteren 
deze laatste term. Het IMC wordt een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag door kunnen leren, 

spelen en zich ontwikkelen. De samenwerking tussen de partners is georganiseerd rondom de behoeften van 
kinderen. We vinden het daarom belangrijk dat we als partners (onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, 

culturele aanbieders, andere samenwerkende partijen) dezelfde pedagogische visie hanteren.  
 
Visie van de PO-Raad 
De sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad, beschouwt het advies van de SER als 
ondersteuning van de gezamenlijke oproep (van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, MOGroep en 
VNG) voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. De focus van de SER op 0- tot 4-jarigen 
ziet de PO-Raad als een goed begin. Later kan het advies worden uitgebouwd naar de leeftijdsgroep 0 tot 12 

jaar. Lees meer op de website van de PO-Raad. 
 
Hoe verder? 
MOZON beraadt zich momenteel op de toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment gaat er voor school en 
opvang veel tijd zitten in regelgeving, voordat we inhoudelijk kunnen samenwerken. De bureaucratie leidt af 
van waar het werkelijk om gaat: een optimale omgeving voor kinderen.  

In afwachting van de politieke besluitvorming richten wij ons al op de mogelijkheden van een Integraal 
Montessoricentrum (IMC), waarin we ons samen met onze partners organiseren rondom het kind. Daarbij 
focussen we op het belang van kinderen. We houden u op de hoogte! 

Open Dag 
Op 9 maart vindt de landelijke Montessoridag plaats.  
Op deze woensdag openen scholen, bso's, peuterspeelzalen, peutergroepen, kindercentra en opleidingen hun 
deuren voor ouders, PABO-studenten en andere belangstellenden. Ook wij openen graag onze deuren.  U bent 
van harte welkom om tussen 9.00 en 14.00 uur spontaan binnen te lopen en een kijkje te nemen in onze 

verschillende groepen. 

Voorleeswedstrijd Venray 
Judith Smits zal dit jaar onze school vertegenwoordigen bij de Nationale voorleeswedstrijd. 
De Venrayse voorrondes van deze wedstrijd vinden plaats op vrijdag 4 maart 2016 in de foyer van de 
Schouwburg. 
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De voorrondes vinden onder schooltijd plaats, zodat het ook een echte leesbevorderingsactiviteit is voor de hele 
klas. We gaan daarom ook met de hele klas Judith supporteren.  

De activiteit begint om 9.00 uur en is om 10.30 uur afgelopen.  
Wij wensen Judith veel succes!  
 

Op de fiets naar school 
Willen alle kinderen van de bovenbouw op vrijdag 4 maart met de fiets naar school komen? 

Adoptieproject/natuurwerkdag 
In het kader van actief burgerschap heeft onze school een natuurgebied in de 

omgeving van de Maasheseweg/Spurkterweg geadopteerd. De bedoeling is 
dat de kinderen van de bovenbouw jaarlijks in het voor- en najaar een 
dagdeel in het geadopteerde gebied gaan werken. 
Dit gebied is natuurlijk altijd toegankelijk om ook op andere momenten te 
bezoeken 
Op donderdag 24 maart gaan alle kinderen van groep 6-8 weer een dag 
werken in ons adoptiegebied. 

Wij worden daarin begeleid door Annelie Vervoordeldonk van het IKL 
(Instandhouding Kleine Landschapselementen).  
We vertrekken rond 10.45 uur met de fiets en zullen rond 14.15 uur weer 
terug op school zijn. 
 

Ouderhulp: 

We zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s  die op donderdag 24 maart de bovenbouwgroep willen begeleiden 
met het fietsen naar het adoptiegebied en weer terug naar school. 
Natuurlijk kunt u aanwezig blijven en meehelpen. 
Graag opgeven bij Truus. 

Leerkrachtendag/lenteviering 
Op maandag 21 maart vieren wij onze jaarlijkse lenteviering/ leerkrachtendag. 
Op deze dag mogen alle kinderen voor hun leerkracht een bloem mee brengen. Alle bloemen worden in de klas 

in een vaas gezet. 
Gedurende de ochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur is er een lenteprogramma in de groepen en op het 
schoolplein. Zo zijn er knutselactiviteiten in de klas, is er een kinderboerderij op het schoolplein en zijn er 
eieren verstopt. 
Om beurten gaan de kinderen aan deze activiteiten deelnemen.  
 
Tijdens het middagprogramma gaan de kinderen in sporthal ‘de Weert’ de leerkrachten verrassen met een 

programma. 
 
Ouderhulp:  
Vind je het leuk om ons tijdens deze ochtend te ondersteunen bij de activiteiten? Geef je dan voor 17 maart op 
bij i.vandelaar@montessorischoolvenray.nl   
Tevens zijn wij op zoek naar ouders die in het weekend van 19 en 20 maart thuis eieren willen koken. Ook dit 
graag doorgeven bij Ine.  

Het beste idee van de Montessorischool 

Kosmisch project: De ontdekkende mens    

De afgelopen periode hebben we in de midden- en bovenbouwgroepen gewerkt aan het project ‘De 

ontdekkende mens’. 

De kinderen hebben veel geleerd over uitvinders, ontdekkingsreizigers, VOC en de Gouden eeuw. 

Op donderdag 3 maart wordt dit project afgesloten met een presentatie van ‘Het beste idee van de 

Montessorischool’. Een echte jury zal alle uitvindingen en presentaties beoordelen. 

Wie heeft het beste idee van de Montessorischool? 

Wij zijn benieuwd naar alle creatieve ideeën!! 

Kinderdebat  

Op vrijdag 11 maart gaan 5 kinderen van de bovenbouw onze school 

vertegenwoordigen bij het Venrays kinderdebat. 

Ons debatteam bestaat uit: Stijn Bell, Jeroen Robbertsen, Dililah Brunselaar, Sequoia 

Wilms en Jessica Willems. Wij worden gecoacht door Joep Gielens, raadslid van de SP. 

Evelien Berg begeleidt de kinderen die ochtend. 

Wethouder Martijn van der Putten leidt het debat.  

De volgende stellingen zullen behandeld worden: 
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 In elke straat binnen de gemeente Venray moet het mogelijk zijn om een vluchtelingengezin te 

plaatsen.  

 Asielzoekers moeten meteen Nederlands leren.  

 Schoolzwemmen moet weer verplicht worden.  

 Parkeren in Venray moet overal gratis zijn.  

 De gemeente Venray moet zorgen voor snel-internet voor alle inwoners. 

Veteranenwedstrijd 
Na het overweldigend succes van vorig jaar, gaat de bovenbouwgroep weer meedoen aan de 

veteranenwedstrijd. Dit jaar organiseert het Nationaal Comité Veteranendag een schrijfwedstrijd. 
Achtergrond schrijfwedstrijd  

Het Nationaal Comité Veteranendag werkt aan meer maatschappelijke erkenning en waardering voor 

veteranen. Daarvoor wordt een jaarlijkse Nederlandse Veteranendag gehouden in Den Haag en 

voert het Veteraneninstituut het educatieve programma ‘Veteraan in de Klas’ uit. Daarbinnen maken 

bijna 300 veteranen¬ docenten met hun persoonlijke verhaal voor de klas thema’s zoals oorlog, 

vrede en democratie bespreekbaar voor de kinderen. 

 

Wat is de schrijfwedstrijd? 

Elke scholier uit groep 7 of 8, en de eerste of tweede klas van de middelbare school mag een brief 

schrijven aan een (denkbeeldige) veteraan. De brief mag over van alles gaan. Wat zouden ze nog 

meer van die veteraan willen weten? (Vond je het moeilijk of juist leuk op missie? Wat doe je nu? 

Miste je je familie?). 

 

Het maken van de brief is gekoppeld aan de gastles van een veteraan. De veteraan vertelt voor de 

klas zijn of haar verhaal. De docent vult dit verhaal eventueel aan met extra informatie en op basis 

daarvan schrijven de kinderen hun brief. Het staat de kinderen natuurlijk vrij om vragen te stellen 

aan de veteraan. Op maandag 29 februari komt “onze veteraan” Dhr. Henk van Straten in de 

bovenbouwgroep zijn verhaal vertellen. 

Wat kunnen de scholieren winnen? 

De ingezonden brieven worden door een jury beoordeeld, bestaande uit een schrijvende veteraan, 

docent, auteur van kinderboeken, veteraan en mensen van het Veteraneninstituut en het Nationaal 

Comité  Veteranendag. De top tien zal gebundeld worden. De winnaar met de mooiste brief wint dan 

met de hele klas een aantal mooie prijzen. Net als vorig jaar mag de klas van de winnaar de 

Veteranendag in Den Haag als VIP bezoeken.  

  

 

 

 

 

 


