Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen
Het volgende weekbericht verschijnt op 19 mei

Jaargang 7: nummer 15 21-04-2016

 Agenda
..

21 april
21 april
22 april
25 april t/m 6 mei
9 t/m 13 mei
9 mei
10 mei
13 mei
15 mei
17 mei

Centrale Eindtoets groep 8
GIPS-project groep 6-8
Koningsspelen
Meivakantie
Aanmelden/inschrijven Avondvierdaagse
Instroommoment
Koffie-uurtje gezinscoach, alle ouders welkom tussen 8.30 en 9.30 uur
Uitstapje
Pinkstermaandag, alle leerlingen vrij
Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

Uitstapje Steinerbos
Vrijdag 13 mei is het zo ver: ons jaarlijkse schooluitje! Dit keer gaan we met z’n allen met
de bus naar het Steinerbos.
Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen lunchpakket en tussendoortje meeneemt.
Daarbij willen wij iedereen verzoeken om een setje extra kleren mee te nemen en een
tas voor de eventueel vieze kleding.
De bus vertrekt vanuit Stein om 16.00 uur, we verwachten rond 17.15 uur terug in
Venray te zijn.

Wij kijken er naar uit om er met elkaar een geweldige dag van te maken!

Entreetoets groep 7
De kinderen van groep 7 gaan in mei de CITO Entreetoets maken. Deze uitgebreide toets geeft een goed beeld
van het niveau van een kind op deelgebieden van rekenen, taal en studievaardigheden.
De data waarop we deze toets afnemen zijn: woensdag 18 mei, donderdag 19 mei, vrijdag 20 mei, maandag 23
mei, dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei.
De uitslag zal tijdens de verslagbespreking van juni met u besproken worden.

Avond4Daagse
Op donderdag 9 juni begint het jaarlijkse wandelfeest. In de bijlage bij dit weekbericht
meer informatie over de Avond4Daagse.
Wij zijn heel blij met het initiatief van enkele enthousiaste ouders om dit evenement voor
onze school te organiseren. Natuurlijk hopen we op een flinke delegatie wandelaars
namens onze school!

Medicijngebruik op school
Graag uw aandacht voor het volgende:
Het kan voorkomen dat uw kind op school medicijnen moet gebruiken. Het kan dan gaan om structurele
inname van medicijnen of om incidenteel gebruik. Ook zelfhulpmiddelen zoals neusspray zien wij geregeld terug
op school.
Binnen MOZON hebben wij een protocol Medicijngebruik. Hierin staat onder andere beschreven hoe wij omgaan
met het gebruik van medicijnen door kinderen.
Als uw kind medicijnen dient te gebruiken op school, dan vragen wij u een toestemmingsformulier tezamen met
de medicijnen persoonlijk af te geven aan de leerkracht.
Op het toestemmingsformulier beschrijft u voor wie de medicijnen zijn, voor welke aandoening, welke dosering
en op welk tijdstip de medicijnen worden ingenomen of gebruikt.
Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen door de leerkracht als u daarbij ook het
toestemmingsformulier overhandigt.
Bent u dit vergeten, geen probleem, dan ontvangt u een formulier van de leerkracht.

De medicijnen van uw kind worden door de leerkracht veilig opgeborgen in een afsluitbare bureaulade of in de
koelkast van de teamkamer.
Let op: ook voor zelfhulpmiddelen zoals neusspray, crèmes en ook paracetamol dient u een
toestemmingsformulier in te leveren. Als school verstrekken wij GEEN paracetamol aan uw kind. Als uw kind
ziek wordt op school dan wordt u gebeld en overleggen wij of het wenselijk is om uw kind op te halen.
Het toestemmingsformulier voor medicijngebruik is te vinden in de boekenkast van het Ouderportaal (plank van
directie) en als bijlage bij dit nieuwsbericht.

Koningsspelen
Morgen zijn de Koningsspelen. Er staan dan diverse sportieve activiteiten op het
programma.
Het is leuk als uw kind, indien mogelijk, oranje kleding draagt.
Omdat we morgenochtend naar de gymzaal gaan willen wij vragen om uw kind(eren) gymschoenen mee te
geven. Van de kinderen uit de onderbouw zijn de gymschoenen al op school aanwezig.
We brunchen tussen 10.30 en 11.30 uur. Toch kan het zijn dat uw kind rond de pauze weer honger heeft. Het
is aan te raden om toch een extra boterham mee te geven. Wij zorgen voor voldoende drinken.
Na de pauze, vanaf 12.30 uur gaan we allemaal spelletjes op het veld spelen. U bent dan van harte uitgenodigd
om te komen kijken. Aan het einde volgt nog een kleine verrassingsactie.
We gaan er een leuke en sportieve dag van maken!

Kinderboekenbingo
De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben vandaag een Bingokaart gekregen. Deze kaart voegen we ook als
bijlage bij dit weekbericht.
Met de bingokaart moedigen we kinderen aan om tijdens de meivakantie wat meer te lezen. Door de
verschillende uitdagingen op de bingokaart wordt het veel leuker om vijf of tien minuutjes een boek te pakken.
Lees eens op de schommel. Of in bad. Lees eens buiten, of duik in een geleend boek.
Voor elke leesopdracht kunnen kinderen een hokje kleuren, of een stempel zetten of een sticker plakken. Helpt
u uw kind(eren) met deze uitdaging?
Op maandag 9 mei zullen we in de groepen de bingo-kaarten bekijken en bespreken.

