
 

 
 

 

 

.. Agenda 
09 januari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

11 januari  Nieuwjaarsborrel 

11 januari  JongerenBurgerTop 2017 

17 januari   Kijkochtend Eureka  
18 januari   Symposium gezonde school 

19 januari  Inloopochtend 

Trots  

Het einde van het jaar is in zicht. Tijd om stil te staan bij de afgelopen periode.  
 

Wat ben ik trots op de kinderen. Zij komen met plezier naar school en werken gemotiveerd. Kinderen geven 
elkaar complimenten en spreken elkaar aan als dat nodig is. Wij zien dit dagelijks gebeuren. De vieringen 
verlopen sfeervol, wat was het genieten de afgelopen periode. Sinterklaas hebben we in een hele fijne sfeer 
mogen ontvangen en wat hebben alle kinderen hard gewerkt voor de wintermarkt!  
 
Trots ben ik ook op de teamleden. Zij zijn betrokken en werken hard. Alles staat in het teken van de leerlingen. 

Hun welbevinden, hun ontwikkeling en wat er nodig is om individueel of met de groep een stapje verder te 
komen. Enthousiast werkt het team aan alle ontwikkelingen binnen school. We zijn kritisch, bevragen en 
steunen elkaar: samen staan we sterk! 
 
Trots ben ik op u als ouders. Op uw interesse, meedenken en vertrouwen in de school. Trots op het feit dat u 

het positieve verhaal van onze school vertelt. Hartelijk dank daarvoor. 

Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en een fantastisch 2017.  

Groeten van Petra    

JongerenBurgerTop 

Op woensdag 11 januari 2017 vindt de eerste JongerenBurgerTop van 

Nederland plaats op het Raayland College in Venray! Onze school gaat hier met 
een aantal kinderen uit de bovenbouw aan deelnemen.  Voor groep 6 zijn 
dit Hannah en Lana, voor groep 7 zijn dit Simon, Tony en Nynke en voor groep 
8 Pleun en Sara. 
WAT IS EEN JONGERENBURGERTOP? 
Op deze dag komen we met leerlingen en leerkrachten van groep 6,7,8 & klas 1,2,3 bij elkaar om te praten 

over wat wij belangrijk vinden voor de gemeente Venray van de toekomst. We praten hier met elkaar over, 
maar we gaan zeker ook nadenken over hoe we dat samen kunnen doen! 
WAAROM HEBBEN WE JOU NODIG? 
Om de toekomst van gemeente Venray beter te kunnen maken, hebben we de toekomst nodig en dat zijn jullie! 
Jullie kunnen zeggen wat jullie nodig hebben voor een mooiere, betere en sterkere gemeente Venray. 
GAAN WE ALLEEN MAAR PRATEN? 

Nee, op basis van de gesprekken die worden gevoerd gaan we ideeën uitwerken. Deze ideeën nemen we mee 

naar de BurgerTop Venray op 28 januari 2017.  

Nieuwjaarsborrel 
Woensdag 11 januari 2017 organiseren wij onze traditionele Nieuwjaarsborrel. Onder het 
genot van een winters hapje en drankje luiden wij samen met u het nieuwe jaar in. Wij 
nodigen alle ouders uit vanaf 12.30 uur. Er is dan voldoende ruimte om eens gezellig met 
elkaar bij te praten en elkaar op de hoogte te stellen van onze goede voornemens. Natuurlijk 
mogen de kinderen na schooltijd met hun ouders op het plein blijven voor deze gezellige 

activiteit.  
LET WEL OP: kinderen waarvan de ouders om 12.30 uur niet aanwezig zijn, gaan gewoon 
naar huis. De borrel duurt tot 13.30 uur. 
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Kijkochtend Eureka!groep 
Op dinsdag 17 januari 2017 organiseert de Eureka!groep een kijkochtend. Vanaf half 9 uur tot kwart over 9 zijn 

ouders van de ‘Eurekakinderen’ van harte welkom om een kijkje te nemen in de Eureka!groep. De kinderen zijn 
dan aan het werk en wij bieden de gelegenheid om mee te kijken. Graag tot ziens op dinsdag 17 januari! 

Symposium gezonde school 
GGD Limburg-Noord organiseert op woensdag 18 januari 2017 van 14:00 – 17:30 uur een 
symposium over De Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. De middag bestaat uit 
plenaire sessies, interactieve workshops en het uitwisselen van ervaringen en is bestemd voor 
iedereen die werkt in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Onze school is gevraagd om deel te 

nemen aan de forumdiscussie deze middag. Met een aantal collega’s, kinderen en ouders zullen we 
hier aan deelnemen en vragen van collega’s over welbevinden en sociale veiligheid beantwoorden.  

Inloopochtend  
Op donderdag 19 januari 2017 organiseren wij weer een inloopochtend. Vanaf 9 uur zijn belangstellenden van 
harte welkom om een kijkje te nemen in de groepen. De kinderen zijn dan aan het werk en wij bieden de 
gelegenheid om mee te kijken. Wij leiden u rond en beantwoorden graag al uw vragen.  
Wie weet is er iemand in uw omgeving die u kunt tippen om eens een kijkje te nemen? Dat zouden wij zeer op 
prijs stellen.  

Extra studiemiddag! 

Op donderdagmiddag 16 februari 2017 hebben wij een extra studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12.30 
uur. De inhoud van deze middag hoort u binnenkort van ons. De studiemiddag is aangevraagd bij en 
goedgekeurd door de MR.  

Fotoalbum ouderportaal 
Zoals u weet plaatsen wij, in het ouderportaal, regelmatig foto’s in ons fotoalbum. Dit om u op de hoogte te 
brengen van activiteiten die op school plaatsvinden. Deze foto’s kunt u zelf ook downloaden. Wij willen u 

vragen om foto’s die u graag wilt hebben, te downloaden zodat het album opgeschoond kan worden.  
Foto’s van schooljaar 2015-2016 zijn vanaf 20 januari 2017 niet meer beschikbaar. 
 
Downloaden gaat als volgt:  
In het ouderportaal kiest u de knop van het fotoalbum 
(zie afbeelding).  
Vervolgens klinkt u op het album dat u wilt downloaden. 

Selecteer de foto’s en druk op de groene pijl die naar 
beneden wijst. Het is ook mogelijk om dit via de 
OuderportaalApp te doen.  

Cliniclowns 
Woensdag 22 december organiseerden we een wintermarkt. Daar werden 
allemaal mooie zelfgemaakte kerstspulletjes verkocht en optredens verzorgd.  
Ook was er een heuse dienstenveiling waarbij ouders konden bieden op de 

diensten die de leerkrachten hadden aangeboden. Het was erg gezellig en 
druk bezocht.  De opbrengst van deze verkoop bedroeg: € 731,36! Dit 
bedrag is overgemaakt aan de Cliniclowns. Wat een ontzettend mooi 
resultaat, bedankt allemaal! 
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