
  

 
 

 

 

 Agenda 
  03 juni  Bezoek waterzuiveringsinstallatie groep 7 en 8  

07 juni  Koffie-uurtje gezinscoach 8.30 uur  

    Bezoek verkeerstuin Maasbree, groep 6,7 en 8 

  09 t/m 12 juni Avondvierdaagse  

  10 juni  Leerlingen groep 1 + 2 vrij 

  13 juni  Inleveren shirts Avondvierdaagse  
  14 juni   Verslagen mee   

  16 juni   Studiedag, alle leerlingen vrij   

 

Een fijne schoolomgeving  

De kinderen van de Centrumraad hebben de afgelopen periode 45 leerlingen van onze school geïnterviewd.  
Er zijn drie vragen gesteld om een indruk te krijgen hoe prettig en veilig kinderen zich voelen op school.  
Hieronder vindt u de resultaten.  

 

 Ja 
 

Nee 

1. Ik voel me veilig als ik door school loop. 

 

96% 4% 

2. We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat. 
 

91% 9% 

3. We stellen in de klas samen regels op om goed met elkaar om te 
(kunnen) gaan. 
 

98% 2% 

 

Resultaten om trots op te zijn! 
In juni en in juli interviewen we weer onze leerlingen. Zo krijgen wij een blijvend een goed beeld hoe de sociale 

veiligheid door de kinderen wordt ervaren.  In de werkgroep van PBS (Positive Behaviour Support) bespreken 
we ook de resultaten en bekijken we of het nodig is om extra acties te ondernemen. Fijn dat iedereen zo 
betrokken is;  zowel leerlingen als volwassenen hebben een actieve rol hierin.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Verslagen en kwartiergesprekken 
Alle leerlingen ontvangen op 14 juni hun verslag. In de week van 20 juni vinden er na schooltijd 

kwartiergesprekken plaats. Vanaf vrijdagmiddag 3 juni is inschrijven voor deze gesprekken mogelijk via het 
Ouderportaal. Meer informatie hierover ontvangt u via het Ouderportaal.  
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Avond4Daagse  

Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u de laatste informatie betreffende de Avondvierdaagse. 

Supporters zijn  natuurlijk van harte welkom!  

Nieuws van de Centrumraad 
Op vrijdagmiddag 17 juni organiseert de Centrumraad voor de hele school ‘Montessori got talent’!  
Ieder kind dat een talent heeft en dit wil laten zien mag zich hiervoor opgeven. Denk daarbij aan een dansje, 
liedje, goocheltruc etc. Bij de deur van ieder huis hangt een lijst waar de kinderen op in kunnen tekenen. 
Wij hopen op veel inschrijvingen!  

Tip: Vakantiebieb 
Lezen in de vakantie is leuk én slim! 

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus 
belangrijk voor kinderen en kan digitaal met de VakantieBieb-app. Deze gratis app bevat onder 
andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf nu te downloaden op tablet of mobiel. Je hoeft 
natuurlijk niet met lezen te wachten totdat het vakantie is!  

Trots 
Er zijn in een schooljaar allerlei momenten waarop wij trots zijn op de 

leerlingen. Dinsdag 31 mei was zo’n moment. Gewapend met allerlei 
montessorimaterialen, een mooi filmpje en een draaiboek hebben Judith, 
Stijn en Sequoia drie keer een workshop gegeven aan docenten van het 
Raayland College. Deze kanjers stonden vol zelfvertrouwen voor de groep, 
speelden in op het publiek en hebben hun verhaal duidelijk overgebracht. 
De reacties van docenten waren geweldig! Het montessori onderwijs is 
dankzij Judith, Stijn en Sequoia nu ook beter bekend op het Raayland 

College.  

Going out groep 7 en 8  
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op vrijdag 3 juni op excursie naar de waterzuiveringsinstallatie in Venlo. 
We vertrekken om 9.00 uur en we zijn rond 12.00 uur weer terug op school. 
De leerlingen van groep 6 uit de bovenbouw sluiten die ochtend aan in de tussenbouw.  
De gymles van de bovenbouw komt te vervallen. 

Verkeer  
Op dinsdag 7 juni gaan de leerlingen van groep 6,7 en 8 naar de Verkeerstuin in Maasbree. 

 
De Verkeerstuin is een educatieplein voor basisscholen in de regio. Zij werken sinds september 2009 aan een 
verbeterde verkeersveiligheid voor kinderen. 
We vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug op school. We worden met een Amerikaanse 
schoolbus vervoerd! 
De kinderen nemen zelf hun lunchpakket, voldoende drinken en een tussendoortje mee. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theorie en praktijk verkeersexamen van Veilig Verkeer 
Nederland.  

Gefeliciteerd! 



Kunstweken 
Alle groepen doen binnenkort mee aan De Kunstweken, een bijzonder 

project beeldende vorming. Doel is ieder kind op eigen niveau te 
inspireren tot het maken van een echt kunstwerk door kennis te laten 

maken met bijzondere kunstenaars zoals Picasso, Mondriaan en Van 
Gogh. 
Meer informatie leest u in het volgend weekbericht. 

 

 

 

 

 

 
 
   

  


