
  

 
 

 

 

 Agenda 
  30 juni  Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur  

  06 juli    Open Middag: 12.30-14.00 uur  

  07 juli   Koffie-uurtje gezinscoach 8.30 uur 

  08 juli  Leerlingen groep 1 + 2 vrij   

Portfolio  
Zoals u heeft gehoord tijdens de kwartiergesprekken gaan we vanaf volgend schooljaar 
aan de slag met portfolio’s voor alle kinderen. Leerlingen die eigenaar zijn van hun 
leerproces werken gemotiveerd. Door te werken met portfolio’s maken we leerlingen 
nóg meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
Elk kind is uniek, elk portfolio zal straks ook uniek zijn. Kinderen kiezen zelf welk werk 
zij geschikt vinden voor hun portfolio. Natuurlijk gaan leerkrachten over de gemaakte 

keuzes met kinderen in gesprek. Een weergave van deze gesprekken zal straks ook in 
het portfolio terug te vinden zijn.  
De portfolio’s zullen zogenaamde ‘groeidocumenten’ worden, naarmate het schooljaar vordert zullen de 
portfolio’s meer gevuld zijn. Een rapportverslag van de leerkracht zal ook deel uit gaan maken van dit portfolio. 
De gesprekkencyclus zoals u die van ons gewend was, passen we vanaf volgend schooljaar aan. We sluiten 
hierbij aan bij de behoefte van u als ouders. In de vierde schoolweek zullen daarvoor zogenaamde 

ambitiegesprekken gevoerd worden door kind, ouder(s) en leerkracht. Tijdens dit gesprek worden leerdoelen en 
ambities van het kind besproken en afgestemd met de verwachtingen van u als ouders en van de leerkracht. 
Ook wordt een gesprekkencyclus afgestemd. We bekijken samen met u als ouder op welke manier en in welke 
frequentie u gesprekken wilt hebben over de ontwikkeling van uw kind op school. Maatwerk voor u en uw kind.  
Natuurlijk bent u gedurende het schooljaar, tijdens het dagelijkse inloopkwartier, steeds van harte welkom om 

het portfolio van uw kind te bekijken.  

Veiligheid: ontruiming  
Op dinsdag 12 juli om 14.00 uur  hebben we een aangekondigde ontruiming. Vooraf zijn de kinderen in de klas 

voorbereid  wat ze moeten doen als het alarm gaat. We verlaten dan rustig het schoolgebouw met z’n allen 
en  lopen naar de verzamelplaats op het veld. Hier worden alle namen opgelezen en gecontroleerd. Als alles 
klopt en de BHV-ers de school gecontroleerd hebben gaan we weer terug naar de klas.   

Kunstweken van 13 juni-24 juni  
Schoolbreed hebben we aandacht besteed aan De Kunstweken, een bijzonder project 
beeldende vorming. Doel was ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk 
door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars. De onderbouw heeft kennisgemaakt met 

Mondriaan, de middenbouw met Keith Haring, de tussenbouw met Vincent van Gogh en de bovenbouw met 
Picasso. 
Nadat de kunstwerken ingestuurd zijn, krijgen de kinderen een eigen museumfolder, met inlogcode, waarmee 
ze eenvoudig hun eigen museum kunnen openen. Met een paar muisklikken nodigen kinderen (en hun ouders) 

zelf de gasten uit voor deze beveiligde digitale galerie. Alle kinderen die hun museum geopend hebben, 
ontvangen een reproductie gedrukt op een wenskaart gratis. In de museumshop kunt u ook van alles bestellen. 

Campingdag    
Op donderdag 21 juli organiseren we weer de campingdag. Op deze dag wordt het grote speelveld 
omgetoverd tot een echte Montessori camping. Alle kinderen worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur 
verwacht op het grote veld. Daar mogen de ouders helpen om het tentje van hun kind op te zetten. 
Op de camping zijn allerlei activiteiten: sport en spel, knutselen, schminken, bouwen met bamboe etc. Met de 
eigen groep gaan de kinderen ook naar het schoolplein waar ze lekker op een springkussen kunnen spelen. 
De kinderen hoeven die dag geen fruit en lunch mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd. 
Ouders die het leuk vinden om te helpen op deze dag, kunnen zich opgeven bij Truus: 

t.vandersterren@montessorischoolvenray.nl  
De campingdag is om 14.30 uur afgelopen. 
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Afscheid groep 8 

Het afscheid van onze schoolverlaters zal dit jaar op twee momenten 

plaatsvinden: 
Groep 8 dag: maandag 18 juli 

Op maandagmiddag 18 juli nemen we officieel afscheid van onze 
schoolverlaters. We doen dit in Zaal De Pit in Overloon in het bijzijn van alle 
kinderen, (groot) ouders van groep 8, alle teamleden en andere 
belangstellenden. 
Het belooft een geweldig spektakel te worden! 

We zijn op zoek naar mensen die de kinderen van groep 1-7 op 18 juli naar 
Overloon willen brengen rond 12.15 uur. Natuurlijk kunnen de ouders die rijden, blijven om te kijken naar het 
afscheid. 
Als je kunt rijden, wil je dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht van je kind? 
Let op: Alle kinderen worden op maandag 18 juli opgehaald in Overloon, om 14.30 uur. 
Laatste schooldag, vrijdag 22 juli rond 12.15 uur 
We willen de ouders van onze schoolverlaters vragen om op 22 juli om uiterlijk 12.10 uur te verzamelen bij het 

hekje van het schoolplein aan de kant van huis 22 (Korein). 
Onze schoolverlaters zullen dan (één voor één) door de hele school uitgezwaaid worden. 
Alle ouders en belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
Daarna zullen we samen op het schoolplein het begin van de grote vakantie vieren. 

Een bericht van de A4D commissie:  
De A4d is alweer een paar dagen voorbij. Toch willen we als commissie via dit schrijven graag nog even 
terugkomen op dit evenement. 

  
In maart zijn we met een vijftal ouders bij elkaar gaan zitten. Doel van onze bijeenkomst was om de kinderen 
van de Montessorischool een paar leuke wandeldagen te bieden. 
Een commissie was snel opgericht en met veel inspiratie zijn we aan de slag gegaan. 
Daarnaast wilden we een fundament leggen voor komende ‘wandeljaren’ . 
 

Voorafgaande aan de A4d hebben wij een aantal bedrijven benaderd met de vraag of zij ons op enigerlei wijze 
wilden ondersteunen. Een aantal bedrijven zegden hun medewerking toe.  
Gaandeweg kwamen er talloze reacties van ouders/verzorgers binnen die ook graag wilden bijdragen in de 
organisatie van de A4d. 
Dat was meer dan we in eerste instantie hadden verwacht. We waren verrast over het enthousiasme. Dat heeft 
ons alleen maar meer gesterkt om er een mooie activiteit van te maken. 
  

En dat is ook volledig gelukt. De reacties op de diverse apps tijdens de wandeldagen waren dan ook 
hartverwarmend. We zagen veel duimpjes voorbijkomen en ouders/verzorgers die aangaven dat hun kinderen 
met veel plezier de wandelkilometers liepen.  Slagroom op het toetje was natuurlijk het  defilé waar alle 
kinderen vrolijk wapperend met hun vlaggen en behangen met de nodige versnaperingen hun laatste kilometer 
volbrachten.  
 
Door de hulp en ondersteuning van velen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd evenement. 

 
We willen langs deze weg iedereen bedanken die ons heeft geholpen de A4d tot een succes te maken. 
Belangrijk is dat de kinderen zich hebben geamuseerd en met plezier kunnen terugdenken aan de 58e A4d. 
  
In het bijzonder bedanken we de sponsoren en met name: 
Studio 5802, VOF Linders en Versteegen, Albert Hein, Dija Tuintech, Corpaint, Nexus Cleaning, Wolff Jeans 

Venray, Rony Auto's, Psychologie praktijk Eigen Wijze, Montessorischool, Familie Martens, Familie Nillesen, 
Familie Kienhuis, Familie Goemans, Familie Siahaya, Familie Stoks/Martens, Familie Essing/Zandbergen, Familie 
Bakker/Pouwels en Familie Wiertz/Vrolings. 
En dat geldt natuurlijk ook voor degene die we misschien zijn vergeten. 
Verder de sponsors die niet bij naam willen worden genoemd. 

 
Nogmaals bedankt.  

 
De A4d commissie. 
Irma Pouwels 
Melanie Jansen 
Marloes Zandbergen 
Jeroen Stoks 
Louk Wiertz 

 



Oproep KVW 

 

Beste ouders, 

 

De voorbereidingen naar geweldige feest week voor kind zijn in volle gang. We zijn nog dringend opzoek naar 

helpende handjes.  

We hebben op verschillende dagen wat hulp nodig bij het begeleiden bij de spellen. U draait dus geen groepje 

maar u legt een spel uit aan de groepjes die dan deel gaan nemen.  

 

Zonder u hulp kunnen wij het niet!  

U hoeft niet gelijk de hele week, al is het een dag of een dagdeel dan zijn we al geweldig geholpen.  

 

Via de onderstaand link kun u zich aanmelden en kan u ook kijken wanneer u kind dan ook bij u langs kan komen 

mocht u komen helpen. 

 http://www.kvw-venray.nl/vrijwilliger/vrijwilliger_aanmelden/ 

 

Super bedankt alvast voor de moeite! 

We zien u in de geweldige feest week van Kindervakantiewerk. 

Groeten, 

Organisatie KVW Venray.  
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