
 

 
 

 

 

.. Agenda 
6 februari  Studiedag, alle ll vrij 

7 februari  Posters mee Open dag 

7 februari  Start oudergesprekken 

10 februari  Mad Science show 
13 februari  Uitroepen van ons prinsengezelschap 

15 februari  Opa en oma morgen 

17 februari  Voorleeswedstrijd 

18 februari  Open dag 

Verslagen 

Donderdag 2 februari zijn de verslagen mee gegaan met uw kind. 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.  

Opa en oma morgen 
Op donderdag 15 februari organiseren wij onze jaarlijkse opa en oma morgen. Vanaf 08.30 uur staat de koffie 

klaar in de teamruimte. Alle opa’s en oma’s zijn van 08.45 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en) 
van hun kleinkind(eren). Wij hopen op vele grootouders; de kinderen willen heel veel lesjes geven! 

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 op die het leuk vinden om op 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: 
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Muziekwagen(s) optocht gezocht: 
Wij zijn op zoek naar 1 of meerdere auto's die mee willen rijden met onze school in de scholenoptocht op 
vrijdag 24 februari door Landweert.  

Het is de bedoeling dat die auto's flinke harde carnavalsmuziek kunnen laten horen, zodat het meelopen voor 
de kinderen leuker en gezelliger wordt. 
Opgeven kan bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) of bij Truus. 

Open Dag  

Op zaterdag 18 februari organiseren wij onze jaarlijkse Open Dag. Het thema van dit jaar is : 

Prikkel je zintuigen. Naast nieuwe ouders en kinderen nodigen wij ook onze eigen leerlingen 
uit om deel te nemen aan alle leuke activiteiten. Dinsdag 7 februari  krijgen de kinderen een 
poster mee. Helpt u ons mee om bekendheid te geven aan de Open Dag door deze op een 
goed zichtbare plaats op te hangen? Mocht u extra posters willen ophangen, op verschillende 
plekken in Venray, dan zijn wij daar heel blij mee. Extra posters liggen in de teamkamer. 

Mad Science 
Mad Science komt op Montessorischool Venray! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op vrijdag 10-2-2017, kunnen leerlingen van groep 

3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.  
  
De cursus is op dinsdag om 14:45 tot 15:45, vanaf  07-03-2017. De bijeenkomsten duren één uur. 
  
De kinderen worden vier weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter 

zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop van de show 
worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.  

Voorleeswedstrijd 
Op 17 februari vertegenwoordigt Sara Chaouki onze school bij de Venrayse voorleeskampioenschappen. 
Zij leest voor uit het boek “Afblijven” van Carry Slee. 
De bovenbouwgroep gaat Sara aanmoedigen. We vertrekken om half 9 met de fiets naar het Raayland College. 
Rond 11 uur zijn we weer terug op school. 
De gymles komt die dag te vervallen. 

 
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.  

Hope 4 Yigit  
Yigit is een 7 jarige jongen uit Venray, hij vecht al drie jaar tegen een zeer zeldzame en agressieve vorm van 
kinderkanker, genaamd Neuroblastoom. Na een langdurige behandeling in het Prinses Maxima Centrum te 

Utrecht, ging de situatie van Yigit steeds meer de goede kant op.  
Helaas worden er na medisch onderzoek alsnog onrustige cellen in het beenmerg geconstateerd en volgens de 

artsen zou Yigit in aanmerking komen voor een behandeling in de Children’s Hospital of Philadelphia in de 
Verenigde Staten om Yigit een levensreddende behandeling te bieden. Maar de tijd dringt! Samen met zijn 
ouders pakt Yigit het geluk stevig vast, maar geluk… daar zit een hoog prijskaartje aan.  
Yigit is een energieke jongen die net als zijn leeftijdsgenoten naar school wil gaan, voetballen met zijn 
vrienden, kortom een normaal leven leiden. In zijn nog jonge leventje heeft Yigit al veel doorstaan, maar er 
rest nog één laatste stap. Dit kan de familie niet alleen. Hier is hulp van anderen bij nodig!!! De tijd dringt voor 
Yigit en de behandeling had allang gestart moeten zijn..  

Jij kunt het verschil maken. Help Yigit met zijn laatste stap tot genezing door een donatie te doen. Dit kan door 
te doneren: in de hal van schoolwoning 24 (bij de onderbouw) staat een collectebus.  
Meer informatie is te vinden op: http://www.stichtingyigit.nl/  
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Facebook 
Stichting MOZON verhuist per 1 maart naar een andere 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/stichtingmozon/ Ga je mee? Wil je dit bericht alsjeblieft 

delen en onze nieuwe pagina liken? 
Dankjewel! 
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