
 

 
 

 

 

.. Agenda 
24 januari   Koffie-uurtje gezinscoach  

26 januari  MR vergadering 17.30-19.00 uur 

28 januari  Vlakwatercross  

30 januari   Mad Science techniekshow  
31 januari  Studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 

2 februari   Verslagen mee 

6 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij 

7 februari  Start oudergesprekken 

Verslagen 

Donderdag 2 februari krijgt u kind het verslag mee. Zoals u weet hebben wij de werkwijze en vormgeving van 
de verslagen veranderd.  Heeft u na het ambitiegesprek aangegeven dat u een gesprek wenst naar aanleiding 
van het verslag, dan vinden deze plaats in de week van 6 februari. Vanaf dinsdag 24 februari kunt u dit 

oudergesprek plannen via het Ouderportaal.  

Mad Science show 
Op maandag 30 januari kunnen de leerlingen van de midden- en bovenbouw genieten van een science show op 
school. Deze show is de aftrap van een naschoolse techniekcursus die bij voldoende deelnemers van start zal 
gaan op dinsdagmiddagen. Meer informatie volgt!  

Overblijven: Ellen naar Curaçao  
Onze vaste overblijfkracht Ellen Hagenaars gaat een mooie uitdaging tegemoet. 
Vanaf de zomer zal zij met haar gezin op Curaçao gaan wonen. Wij zullen aan het 

einde van het schooljaar natuurlijk een mooi afscheidsfeest  voor Ellen organiseren. 

Gelukkig duurt dit nog een half jaar. Toch willen we nu alvast Ellen in het 
welverdiende zonnetje zetten: Ellen bedankt!   
Ellen heeft een aantal kinderen verteld over haar plannen, dit was reden voor Sara 
en Stan uit de bovenbouw om een interview met Ellen te plannen. Hieronder leest u 
wat zij geschreven hebben:  
“Ellen is zes jaar lang overblijfouder geweest, maar zeven jaar achter elkaar kan 

helaas niet. Want ze gaat met Larissa op 17 juli verhuizen naar Curaçao. Ze gaat 
naar Curaçao omdat haar man daar werkt voor het leger. Ellen  gaat zelf niet 
werken op Curaçao. Larissa gaat daar naar het Vespucci college. Ze gaan dan in een 
beveiligde wijk, genaamd Julianadorp, wonen. Dit is de eerste keer dat Ellen naar 
Curaçao gaat. Ze gaat de school en de kinderen missen en natuurlijk ook haar 
moeder. Ze gaat in Curaçao van alles doen.” 

Nieuws van de leerlingenraad  
Op 13 december is er weer een bijeenkomst geweest met de leerlingenraad. Samen met Petra en Truus hebben 
de kinderen gesproken over de plannen voor een nieuwe school, over het rekenonderwijs op onze school, en 

over de sociale veiligheid.  
Joep heeft onderstaande notulen gemaakt van deze bijeenkomst.  
Aanwezig: Pleun Brit Roel Stef Eva Joep Truus en Petra 
Ideeën voor de nieuwe school: 

• schoenen kastje  
• kluisjes 
• kapstokken 
• mooie werkplekjes voor in de gang 
• plekje voor plantjes 
• lees plekjes 
• plekje voor computers 

• een kast voor klassenwerkjes 
Rekenen 
Buiten rekenen het is leuk om buiten te rekenen want je kunt dan bewegen.  
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Doelen bewijzen met rekenen en spelling bewijzen  
Zelfbedacht materiaal  

Mijn klas en squla 
Sociale veiligheid: 
De kinderen van de leerlingenraad gaan een interview afnemen bij alle kinderen van school. We hebben het ook 

nog over het verschil tussen plagen en pesten gehad. 
Truus geeft de kinderen de formulieren. 
 

We zijn trots op de bijdrage van de leerlingenraad. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 14 februari 
a.s.  

Carnaval 
Wij zijn al volop bezig met de organisatie van het carnavalsfeest op 
onze school. 
Hieronder staan de verschillende activiteiten beschreven. 
Maandag 13 februari om 14.00 uur:  
Uitroepen van ons prinsengezelschap op het plein 

• prins en prinses (uit de bovenbouw)  
• twee adjudanten (uit groep 5) 
• nar en dansmarietje (uit groep 3 en 4) 
• boerenbruidspaar (uit de onderbouw) 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! 

We starten de carnavalsactiviteiten op woensdag 22 februari: 

• Op woensdag 22 februari mogen de kinderen zelf een kleur uitkiezen en deze kleur voeren ze door in   
 hun outfit en/of kapsel. 
• Op donderdag 23 februari staan de prins en prinses bij ons centraal. De kinderen mogen zich uitdossen 

in de carnavals-kleuren (rood, geel en groen). De prins en prinses gaan op bezoek in iedere groep. 
• Op vrijdag 24 februari is de dag waarop alles mag, trek je mooiste carnavalsoutfit aan en vier samen 

met ons carnaval! We starten deze dag op school en vertrekken rond 8.40 uur gezamenlijk naar het 
Stekske.  

• Wij roepen kinderen die het leuk vinden op om vrijdag 24 februari een optreden (liedje, dansje, 
playback act) te verzorgen in het Stekske. Meld je hiervoor aan bij je groepsleerkracht. 

Belangrijk is dat er een CD van het liedje meegenomen wordt! 
(We hebben daar geen internetverbinding).   
•  Wij lopen natuurlijk op vrijdag 24 februari ook weer mee met 

de  optocht door Landweert. De kinderen mogen op deze dag 
hun versierde step, fiets, skates etc. (geen oxboard!) mee naar 

school nemen om te gebruiken tijdens de optocht.  
•  De kinderen krijgen na afloop van de optocht een krentenbol 

en een beker ranja. Zij hoeven deze dag geen fruit mee te 
nemen. 

•  Serpentines mogen meegenomen worden. Confetti laten we 
thuis! 

 
Let op: Op vrijdag 24 februari haalt u uw kind(eren) om 12.30 uur op bij het Stekske! 
Voor vrijdag 24 februari zoeken we ouders die mee willen helpen bij de carnavalsviering en/of als begeleiding 
bij de optocht. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind of bij Truus: 
t.vandersterren@montessorischoolvenray.nl 

  



Een brief van de CliniClowns  

 

 

 
 

Schoolfruit 
We zijn nu een aantal weken bezig met het eten van schoolfruit.  Tot en met 10 april zal dit 
project lopen. Kinderen proeven verschillende soorten fruit en groente. Volgende week krijgen 

de kinderen bijvoorbeeld: mandarijn, appel en ananas. Dat is lekker en gezond, want in elke 
soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen eten, doet eten. Ook 
als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de groep vaak lekker mee. Als 
een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in de groei nodig heeft. 
Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw kind als het iets 
nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien 

keer proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief.  

Extra studiemiddag! 
Op donderdagmiddag 16 februari 2017 hebben wij een extra studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12.30 
uur. De studiemiddag is aangevraagd bij en goedgekeurd door de MR.  
 
 


