
 

 
 
 

 

 

.. Agenda 
24 april-5 mei Meivakantie  

8-12 mei   Aanmelden Avond4Daagse  

9 mei  8.30 uur koffie-uurtje gezinscoach  

19 mei  Schooluitje Billybird Park Hemelrijk in Volkel  

22 mei   Start entreetoets groep 7 

25 mei   Hemelvaart, alle leerlingen vrij  

26 mei   Alle leerlingen vrij 

Schoolshirts gezocht 
Nog maar een paar weken en dan is het weer tijd voor de Avondvierdaagse. Er lopen jaarlijks kinderen van 
onze school gekleed in de schoolshirts. Tijdens het ordenen van de shirts kwamen we erachter dat we er een 
flink aantal missen. Als er nog ouders zijn die deze thuis hebben liggen, graag inleveren bij de 
groepsleerkracht. 

Schooluitje 
We gaan met álle kinderen van school op vrijdag 19 mei naar Billybird Park Hemelrijk in Volkel. 

We verwachten alle kinderen om uiterlijk 8.45 uur op school, waar ze in de eigen groep verzamelen. 
We vertrekken om 9.00 uur met de bus naar Volkel. 
Het is natuurlijk leuk als de bussen uitgezwaaid 
worden, we zorgen er dan ook voor dat de koffie 

klaar staat, zodat ouders even kunnen wachten 
om ons uit te zwaaien.  
 

Wat nemen de kinderen mee: 
 eigen lunchpakket;   

 een tussendoortje;  

 de kinderen van de OB hebben een extra verschoning bij zich in hun tas.  

Alle kinderen krijgen van school een (water)ijsje en (onbeperkt) ranja. 
De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lopen zelfstandig over het park.  
De kinderen van groep 1 tot en met 4 lopen in groepjes onder begeleiding van een volwassene door het park. 
Begeleiding bestaat zoveel mogelijk uit voor kinderen ‘bekende gezichten’ zoals stagiaires en overblijfkrachten.  
Zo als het er nu uit ziet, hebben we voldoende begeleiding.  
Mocht u vragen hebben over de begeleiding of over het programma van die dag, neem dan contact op met de 
leerkracht.  

 
Terugreis: 

We vertrekken om 15.30 uur weer met de bus naar Venray en zullen dan rond 16.30 uur weer op school zijn. 
De kinderen gaan met hun eigen leerkracht naar hun groep. Vandaar uit mogen de kinderen naar huis. 
We hopen op mooi weer! 

Avond 4 daagse Venray 
     Beste Kinderen, ouder(s) en verzorger(s), 

Op donderdag  8 juni begint alweer de 59ste editie van het jaarlijks wandelfeest!  
De Montessorischool wil ook dit jaar weer deelnemen en we hopen op een ‘stormloop’ aan 
deelnemers. 
De A4D commissie wil er weer een sportief, mooi en goed georganiseerd wandelevenement 
van maken. 

Zijn er vragen, ideeën, aandachtspunten of opmerkingen, stel ze gerust. 
De afstanden 
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We hebben binnen de commissie afgesproken dat dit jaar de volgende afstanden worden gelopen: 
 Groepen 1 - 2        lopen 3 km, vertrektijd 17.55 uur ( zondag 11.15 uur); 

 Groepen 3 – 4 – 5  lopen 5 km, vertrektijd 17.45 uur (zondag 11.00 uur);  
 Groepen  6 – 7 – 8 lopen 10 km, vertrektijd 17.00 uur  (zondag 10.00 uur). 

N.B.: Kinderen van groep 5 kunnen,  indien ze dat graag willen, ook kiezen voor  de 10 km. Het kind loopt dan 

mee met groep 6 - 7 – 8. 
Begeleiding 
Zoals bij de meeste activiteiten is de hulp van ouders/ verzorgers cruciaal. Het  zou daarom fijn zijn dat u als 

ouder/verzorger zich minimaal 1 dag opgeeft als begeleider. 
De Commissie Avondvierdaagse Venray heeft vorig jaar besloten dat ook de meelopende ouders/verzorgers 
inschrijfgeld betalen ( 1 euro per dag). 
Wij, de A4D commissie van de Montessorischool, proberen dit zoveel mogelijk uit de eigen middelen te betalen. 
Maar u mag natuurlijk wel een kleine eigen bijdrage in de envelop van het inschrijfformulier stoppen. 
Inschrijving 
De kinderen (en ouders/verzorgers ) die mee willen lopen, kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier (zie 

bijlage bij dit weekbericht).  
Lever  in week 19 (maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei) de strookjes in (inclusief  gepast geld, liefst 
in een envelop)  tussen 8.15 –  8.30 uur op het schoolplein bij een van de A4D commissieleden. (Dit 
is de week direct na de meivakantie.) 
Inschrijfgeld 
Voor het meelopen van de Avondvierdaagse vragen wij een bedrag van € 5,-. 
Daarvan dragen wij € 4,- af aan de organisatie van de Avondvierdaagse en reserveren wij € 1,- voor  zaken 

zoals regencapes, traktatie bij het defilé, sfeerartikelen  e.d. 
Shirtjes 
Er zijn mogelijk nog shirtjes in omloop bij diverse gezinnen. Een vriendelijk verzoek deze z.s.m. mee naar 
school te brengen. 
Tot slot 
Wij hopen dat wij jullie voorlopig voldoende hebben geïnformeerd. 

 
Meer informatie (zoals meeloopschema, verzamelplekken, eventuele  infobijeenkomst, e.d.)  volgt in de weken 
voorafgaande aan de A4D. 
  
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: 
Marloes Essing, marloes76@hotmail.com  of 06 17640951 
Irma Bakker, immpouwels@hotmail.com  of 06 23565060 

 
Namens de leden van de A4D commissie  
Irma Bakker, Melanie Jansen,  Marloes Essing, Saskia Nillesen en Louk Wiertz. 

Verkeersquiz Veilig fietsen in Venray 
Beste jongens en meisjes, 
Op zondag 25 juni 2017 is er van 11:00 tot 15:30 uur een verkeersmarkt in het 
centrum van Venray. Kom jij ook kijken? Hopelijk ben je een van de winnaars 

van een mooie prijs en die krijg je dan uitgereikt. 
HOOFDPRIJS:  
Een 2 daags arrangement Efteling met overnachting deze is aangeboden 
door Verkeersschool de Bruijn. ( ter waarde van 500 euro) 
En nog meer leuke prijzen 
 Maar hoe maak je kans op een leuke prijs? 
 Doe mee met de verkeersquiz -VEILIG FIETSEN IN VENRAY. Je kan die quiz 

samen maken met je ouders, broer, zus of vriendjes. Alle opdrachten vind je in 
de etalages van de deelnemende winkels. Benieuwd naar de vragen en 

opdrachten? Ga dan snel naar www.vanschijndeladvies.nl en op de 'homepage'  vind je de 
startbutton: VERKEERSQUIZ-VEILIG FIETSEN IN VENRAY. Druk hierop en zoek alle etalages in de stad die 
bij elke vraag op de foto staat. Daar hangen veiligheidshesjes in van REFLECTIONDAY met de bijbehorende 
opdrachten. Kom op doe lekker mee. Begeef je veilig in het verkeer en tot zondag 25 juni 2017. Dan krijgen de 

prijswinnaars ook gelijk hun prijs uitgereikt. Tot ziens. 

Start van de quiz is 1 april en eindigt op  30 mei. 
Met spontane en enthousiaste groet, 

Jan van Schijndel 

Jolanda van Sinten vanuit Smilelandweert 
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