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Kinderdebat bovenbouw
Lenteviering/leerkrachtendag
Natuuradoptieproject bovenbouw
Pasen: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij

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. Wij vinden
het leuk als de kinderen een zelfgemaakte bloem of een bloem of tak uit de eigen tuin
meenemen naar school. Alle bloemen worden in de groep 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 Ine.
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.

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:

= 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.

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.

Positive Behavior Support

Wekelijks staat er een gedragsverwachting centraal. We krijgen een lesje over de gedragsverwachting en we
bespreken samen welk gewenst gedrag we willen zien. Ook gaan we actief op zoek naar goede voorbeelden van
dit gedrag. We geven elkaar complimenten als we dit zien.
Deze week stond een gedragsverwachting die vooral vóór en ná schooltijd te signaleren is centraal. We letten
namelijk speciaal op de Veiligheid op het plein: ‘Ik loop met de fiets aan de hand op het schoolplein’.
We willen u vragen met ons op zoek te gaan naar kinderen die dit heel goed doen. Deze kinderen verdienen
een compliment. Ook u kunt deze complimenten uitdelen!
Natuurlijk zou het ook heel fijn zijn als u zelf ook het juiste voorbeeld geeft. Wie weet krijgt u dan wel een
compliment van een kind.

Definitieve huisvesting
Met veel plezier en blijdschap hebben wij u gisteren de Raadsinformatiebrief zoals deze is verzonden naar de
gemeenteraad via het Ouderportaal gestuurd. In deze brief vindt u informatie over de definitieve huisvesting
van ons Montessoricentrum.
Samen met de Gemeente Venray en onderwijspartner SPOVenray hebben wij de afgelopen periode hard
gewerkt aan goede huisvesting voor alle leerlingen van de basisscholen in Landweert. Wij zijn er dan ook trots
op dat dit gelukt is.
De gesprekken zijn in vergevorderd stadium. Dat betekent dat de locatie nu bekend kan worden gemaakt. Wij
zijn nog volop bezig met alle vervolgstappen waaronder het maken van ontwerpen van architecten. Zodra
hierover meer duidelijk is, informeren wij u.

Verkeer
Namens onze school hebben Silvia Claassen (verkeersouder) en Truus van der Sterren (verkeerscoördinator)
deelgenomen aan een overleg over het parkeren en de verkeerssituatie rondom onze school. Hierbij waren ook
een buurtbewoonster en een vertegenwoordiger van Smile Landweert aanwezig. Ook de wijkagent is bij deze
overlegmomenten betrokken.
De buurtbewoners hebben van ons een activiteitenkalender ontvangen, zodat ze weten wanneer het drukker
kan worden in de straat door een bepaalde activiteit op school.
De afgelopen periode is door de verkeersouder, de wijkagent en Smile Landweert een aantal keren het
parkeergedrag van ouders geobserveerd.
Het parkeren verloopt de laatste tijd goed. Er zijn geen nieuwe klachten van buurtbewoners gekomen.
Er valt nog wel op dat met het wegrijden best hard gereden wordt, vooral na de bochten.
Ook wordt de voorkeursrijrichting niet door iedereen gebruikt.
Vanuit de buurtbewoners is de opmerking gekomen dat de auto’s soms erg dicht tegen de tuinen aan
geparkeerd worden. De kinderen moeten bijna in de tuinen uitstappen.
Bij de oversteekplaats op de Sleutelbloem zijn de zogenaamde Victor Veilig
poppen geplaatst. Dit werkt goed, als ze op de juiste plek (aan twee zijden van
de weg) worden geplaatst.
De gemeente kan geen veranderingen aanbrengen in de oversteekplaats.
Onze verkeersouder verkent de mogelijkheden om te gaan werken met
verkeersbrigadiers.

