
 
 
 
 
 
 

&.. Agenda 
22 mei   Start entreetoets groep 7 
24 mei   ‘Smaak zit tussen je oren’ – excursie groep 5 en  6  
25 mei   Hemelvaart, alle leerlingen vrij  
26 mei   Alle leerlingen vrij 
2 juni   Fietskeuring groep 7  
5 juni  Pinkstermaandag, alle leerlingen vrij 
6 juni  Studiedag, alle leerlingen vrij 
8 juni t/m 11 juni Avond4Daagse  

 

Eindtoets groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag de uitslag van de Eindtoets gekregen.  
Een resultaat om trots op te zijn!  
Het landelijk gemiddeld is 535,6. Onze achtste groepers komen gemiddeld uit op 544,6! 
Al het harde werken wordt (ook) op deze manier beloond. 
Gefeliciteerd allemaal. Wij zijn super trots op jullie. 

Entreetoets groep 7 
Volgende week maandag gaan de kinderen van groep 7 starten met het maken van de entreetoets.  
Er zijn voorlopig 7 ochtenden gepland, omdat het een uitgebreide toets is. 
We hebben het zo kunnen regelen dat de kinderen van groep 7 apart zitten tijdens de toets. Groep 6 en 8 
wordt op de afname ochtenden begeleid door een collega. 
De uitslag van de entreetoets en het voorlopig advies voortgezet onderwijs worden besproken tijdens de 
portfolio gesprekken van eind juni. 
Veel succes allemaal! 

Statiegeld voor de Wensambulance 
Rick en Luc uit de middenbouw hebben deze week een spreekbeurt gehouden over Stichting 
Wens in Beweging. Deze spreekbeurt was deels gebaseerd op eigen ervaring. Ze hebben dit 
niet alleen voor hun eigen groep gedaan, maar voor álle groepen. De Wensambulance was 
ook op school aanwezig en kinderen mochten een kijkje nemen in de ambulance.  
De Stichting Wens in Beweging werkt geheel met vrijwilligers. Rick en Luc zijn een 
flesseninzamelingsactie gestart in de hoop dat er NÓG meer wensen vervuld kunnen 
worden.  
In de teamkamer staat een container waarin statiegeldflessen gedeponeerd kunnen worden. 
Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meesparen voor dit goede doel!  

 
Cursus PBS 

Onze overblijfkrachten, conciërge en stagiaires hebben een tweetal PBS 
bijeenkomsten gehad waarin de PBS afspraken besproken zijn. 
Het doel van deze cursus is om de PBS aanpak gedurende hele schooltijd te 
waarborgen. Samen werken we aan een krachtig sociaal klimaat! 
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Smaak zit tussen je oren 
‘Smaak zit tussen je oren’ is de ideale manier om leerlingen bewust te 
maken van gezonde voeding. Dinsdag 16 mei hebben de kinderen van 
groep 5 en 6 al een introductieles gehad van Eric Gloudemans van het 
bedrijf Forfarmers.  Woensdag 24 mei zal dit een vervolg krijgen, 
want dan gaan zij op excursie! 
Het programma van die morgen ziet er als volgt uit: 
 
10.00  uur: Vertrek bus vanuit school naar boerderij 
10.30 uur:     Aankomst boerderij:  Melkveehouderij 
11.30 uur: Vertrek bus vanuit boerderij naar evenement 
12.00 uur: Aankomst groep bij evenement, Start kookworkshop 
12.30 uur: Opeten gerechtjes 
12.45 uur: Einde programma, bus terug naar school 
Tijdens de excursie zien de leerlingen hoe het product wordt verzorgd en verbouwd. De agrariër zal met veel 
passie vertellen over zijn product en alle vragen van de leerlingen beantwoorden. 
Na de excursie gaan we naar de ‘ Smaak zit tussen je oren-tent’  op het Schouwburgplein in Venray. Hier gaan 
we samen met een kok zelf een gerecht maken. Eerst bekijken we alle ingrediënten om vervolgens aan de slag 
te gaan. Natuurlijk maken we een gezond gerecht! 
De kinderen van groep 5 en 6 zullen woensdag 24 mei rond 13.00 uur weer terug op school zijn. 

Praktisch verkeersexamen en fietskeuring  
Op vrijdag 16 juni om 9.00 uur gaan de kinderen van groep 7 hun praktisch verkeersexamen 
doen. We vertrekken iets voor half 9 op de fiets naar het Schouwburgplein. Het is noodzakelijk 
dat ieder kind het examen aflegt op een goedgekeurde fiets. Op vrijdagmiddag 2 juni zal onze 
verkeersouder daarom de laatste fiets(her)keuringen doen. Om uw kind goed voor te bereiden 
raden wij aan om de route een aantal keer met uw kind te fietsen. 

De GMR zoekt nieuwe leden 
Denk en doe met ons mee!  
Medezeggenschap is binnen MOZON georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en boven-
schools in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een vertegenwoordiging van 
leerkrachten én ouders. De GMR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Voor de GMR hebben we actieve 
en betrokken ouders nodig. Als GMR-lid geeft u advies, heeft u instemmingsrecht en initiatiefrecht over diverse 
onderwerpen. Interesse? Graag ontvangen wij u aanmelding uiterlijk 2 juni 2017 via 
g.vandenbeuken@msvenray.nl. Geef daarbij een korte toelichting op uw kandidaatstelling. Indien er meerdere 
aanmeldingen zijn, worden de oudergeledingen van de MR-en gevraagd hun stem uit te brengen. De GMR ziet 
uw aanmelding graag tegemoet! 

Nieuws van de MR 
Voor het schooljaar 2017/2018 was er een vacature in de MR oudergeleding. Berend Boersma heeft zich 
verkiesbaar gesteld. Hij is al 2 jaar actief binnen onze MR. Aangezien er geen andere aanmeldingen waren, is 
Berend automatisch gekozen om de ouders te vertegenwoordigen binnen onze MR. 

Afscheid Ellen 
Als school zijn wij blij met alle hulp die we van ouders en vrijwilligers krijgen. Op donderdag 18 mei hebben we 
één vrijwilliger wat meer uitgebreid in het zonnetje gezet. Na ruim zeven jaar vrijwilligerswerk bij ons op school 
heeft Ellen afscheid genomen als overblijfouder. De overblijfpauze was dan ook het meest geschikte moment 
om Ellen te verrassen. Er stond een picknick op het programma met de hele school. Helaas was het weer niet 
geschikt om buiten te eten, maar ook binnen was het heel gezellig. Na een lekkere lunch hebben we allemaal 
samen Ellen toegezongen, en hebben haar een afscheidspresentje overhandigd.  
Ellen gaat met haar man en dochter in meer zonnige oorden wonen. Wij wensen hen daar veel plezier en 
succes toe.  
Bedankt Ellen!  
 
 


