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 Agenda
..

12 september
16 september
19 september
20 september
21-23 september
25 september
26-30 september

Kennismakingsavond, 19.00 – 20.30 uur (Inloop vanaf 18.45 uur)
Keep it Clean Day
Week tegen het pesten
Koffie-uurtje gezinscoach
Kamp bovenbouw
Schoolatletiek
Ambitiegesprekken

Voorstellen
Laura en Marivi stellen zich graag aan u voor:
Ik ben Laura van Kempen, 23 jaar en woon met mijn vriend samen in Boxmeer. Voor
sommige ouders zal ik een bekend gezicht zijn, want in het laatste jaar van mijn PABOopleiding ben ik bij Noëlle in de middenbouw afgestudeerd en een jaartje daarvoor heb ik bij
Ine in de onderbouw stage gelopen. Dit jaar ga ik op donderdag en vrijdag in de onderbouw
werken. De andere dagen werk ik op twee andere scholen, namelijk op maandag en dinsdag
in groep 7-8 in Rijkevoort en op woensdag in groep 8 in Wanroij. Dit zal dus even schakelen
zijn, maar ik zie ook vooral de voordelen. Het is lekker afwisselend en ik kan van mijn beide
duopartners nog ontzettend veel leren. Ik ben erg blij weer op deze fantastische school
terug te mogen komen en ik heb dan ook heel veel zin om er samen met de kinderen, jullie
als ouders/verzorgers en de collega's een mooie tijd van te gaan maken. Voor vragen of een praatje staat de
deur altijd open.
Groetjes Laura van Kempen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Marivi, ik ben 20 jaar oud en kom uit Oostrum.
Op het moment ben ik 4e-jaars PABO-studente aan De Kempel te Helmond.
Vorig schooljaar heb ik al stage mogen lopen op Montessorischool Venray en met heel veel
plezier ga ik nu mijn afstudeerstage doen in middenbouw 2. Hier zal ik elke maandag en
dinsdag in de klas zijn.
Tot ziens op school!
Marivi Weijs

Kennismakingsavond met workshops
Op maandag 12 september organiseren wij de jaarlijkse kennismakingsavond. Na een warm welkom met koffie
of thee in de groep(en) van uw kind, gaan we actief aan de slag in workshops.
Maak kennis met portfolio’s, de nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren en met de montessorimaterialen.
Het belooft een hele interessante avond te worden!
Wij ontvangen u graag vanaf 18.45 uur, om 19.00 uur begint het programma.
Wij hopen op een grote opkomst!

Nieuws van onze sportouder
Ook dit schooljaar is Paul Verstappen weer onze ‘ sportouder’. Hij houdt u op de hoogte van de buitenschoolse
sportactiviteiten.
Venrayse Singelloop
Op zondag 2 oktober vindt de Venrayse Singelloop plaats met daarbij
onder andere de kidsrun. Doe mee! Zie de flyer in ouderportaal voor
meer informatie. Inschrijven gaat niet via mij als sportouder maar
rechtstreeks via http://www.venraysesingelloop.nl/inschrijven-ruhl-haegens-molenaar-venraysesingelloop/ OF Je schrijft je in bij Sport2000.

Schoolatletiek
Atletiekvereniging ATV Venray organiseert op zondag 25 september haar jaarlijkse Schoolatletiekdag voor de
leerlingen van de basisscholen in de gemeente Venray en omliggende gemeenten. Wij willen daar als
Montessorischool graag aan mee doen. Zie de bijgevoegde informatie en meld je aan bij onze
sportouder paul.verstappen@ziggo.nl.

Kamp bovenbouw
Van 21 september tot en met 23 september gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 op
schoolkamp! Het adres en telefoonnummer van de accommodatie waar we dit jaar
logeren is:
Blokhut "De Regenboog"
Adres: Berkendonk 91 Helmond
Telefoonnummer: (0492) 512732
Wij willen u vragen om uw kind op woensdag 21 september om 10.00 uur naar de
accommodatie te brengen. Het is de bedoeling dat u de bagage van uw kind meebrengt.
De koffie staat klaar en als iedereen er is kunt u meehelpen met het inrichten van de
slaapplek van uw kind.
Vrijdag 23 september kunt u om 14.00 uw kind weer ophalen.
Het zou fijn zijn als u er met ons op zou willen letten dat uw kind géén snoep, mobiele
telefoon of geld meeneemt. Gelieve uw kind ook geen fotocamera mee te geven, dit in
verband met de privacy. Foto’s worden door de begeleiders gemaakt.
Wij raden aan om uw kind(eren) een extra deken o.i.d. mee te geven, die ze onder hun luchtbed kunnen
leggen. Het kan ’s nachts flink afkoelen.
We hopen op een mooi, gezellig en onvergetelijk schoolkamp!

Parkeren
Wij vragen uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de
school.
In dit weekbericht beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten die
de veiligheid voor uw kinderen vergroten:
Veilig parkeren
De plekken waar wel geparkeerd mag worden:

Op de parkeervakken voor de huizen en naast de school

Op de groenstrook
De plekken waar vanwege de onveiligheid niet geparkeerd mag worden:

Vanaf de brievenbus tot na de bocht tegenover schoolwoning 22.
Dit geeft een onveilige en onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die
naar en van school lopen.
Voorkeur rijrichting
Wij vragen al het autoverkeer om tijdens het brengen en ophalen van de
kinderen de Rozemarijn ter hoogte van de brievenbus in te rijden. U kunt dan
parkeren op de plekken die bekend zijn (parkeerplaatsen bij de huizen of de
groenstrook). Als u de Rozemarijn na het brengen of ophalen aan de andere
kant uitrijdt volgt u de voorkeursrijrichting.
Geef dit a.u.b. ook door aan de opa’s en oma’s en iedereen die de kinderen naar school brengen en/of ophalen
zodat deze ook op de hoogte zijn van de afspraken.
We hopen dat iedereen er rekening mee houd om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken en te houden.
Bedankt voor jullie medewerking.

Koffie-uurtje gezinscoach
Ook dit schooljaar is er een maandelijks koffie-uurtje (spreekuur) met de gezinscoach. Adrieke Kollee bezoekt
onze school maandelijks. Zij zal dan, samen met Petra of Gea, te vinden zijn in de teamkamer. De eerst
volgende keer is 20 september van 8.30 uur tot 9.30 uur.
Ouders met vragen, groot of klein, die te maken hebben met opgroeien en opvoeden zijn van harte welkom.
Het stellen van vragen aan de gezinscoach is laagdrempelig en verplicht u als ouders tot niets. Doel is om u te
horen en vaak met kleine tips en adviezen weer verder te helpen. Mocht er meer hulp nodig zijn dan volgt er,
indien gewenst, een persoonlijke afspraak.

Keep it clean day
De vijfde Keep It Clean Day in Venray komt er weer aan en wel op vrijdag 16 september. Op die dag ruimen wij
met de hele school het zwerfvuil in de straat, wijk en buurt op. Wij zullen actief zijn van 12.45 uur tot 14.15
uur.

De klassen zullen in groepjes worden verdeeld. Elk groepje gaat de wijk in op zoek naar zwerfvuil. Kinderne uit
de bovenbouw begeleiden hierbij kinderen uit de onderbouw. Voor materialen wordt gezorgd (denk aan
grijpers, hesjes, vuilniszakken, handschoenen ). Heeft u thuis nog handschoenen? Graag uw kind meegeven
deze dag.

Unicefloop
Op 2 oktober vindt de Unicefloop plaats. Misschien zijn er kinderen die na het zien van dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=6vkdkYU0RjQ
nog graag mee willen doen?
Eind volgende week (omstreeks 16 september) komen vrijwilligers van Unicef, voor de kinderen die zich
hebben aangemeld, enveloppen brengen waarmee ze geld kunnen ophalen voor de sponsorloop.

Sparen voor je school
U kunt bij Jumbo Supermarkt sparen voor onze school. Tot en met dinsdag 11 oktober ontvangt u bij elke
besteding van € 10,- een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij
hopen natuurlijk dat u ze aan onze school geeft…. En misschien kent u ook nog wel mensen in uw omgeving die
ons mee willen helpen?
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen
zijn.
Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school. In schoolwoning 24, in de hal bij de onderbouw, staat een ‘dropbox’ waar u of
uw kinderen ze in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Open Dag Dansschool Soul Community
Dansschool Soul Community al 1 jaar in Venray.
Zondag 25 september viert dansschool Soul Community hun 1 jarig bestaan
in Venray. Tijdens deze open dag zijn er gratis dans workshops, dans
optredens, een soul train line en een dance battle. Daarnaast verloten
ze een dans abonnement t.w.v. € 100,- onder alle bezoekers! Hiermee kan
er voor 2 maanden lang onbeperkt gratis gedanst worden Zo kun je kiezen
uit: Dancehall, Afrikaanse dans, Salsa Solo, High Heels, Freestyle,
Power Yoga, Breakdance & Street Dance. Bij de les Street Dance leer je o.a.
Locking, Popping & HipHop. Het lesaanbod is geschikt voor kinderen, tieners
en volwassen. Voor de kleinste dans liefhebbers is er ook
Swingkids, deze les is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Soul Community is vorig jaar september begonnen in Venray o.l.v. Izelina
Sousa en Ricardo Hendriks. Je ziet ze regelmatig dansen in het centrum, ze
organiseerden de talentenjacht tijdens Koningsdag en hebben zelfs
Street Dance Legende Tony GoGo, dansleraar van Michael Jackson naar
Venray gehaald. Ook hebben ze bij ons op school workshops gegeven!
Reden genoeg om een kijkje te nemen bij deze geweldige dansschool op zondag 25 september van 12:30 –
17:00 uur bij WOC 't Schöpke in Veltum, Veltumse Kleffen 68 in Venray. Gratis entree!
Meer weten? Neem dan contact op via : info@soulcommunity.nl
Ze zijn ook te vinden op YouTube, Facebook & Instagram.

