
 

 
 
 

 

 

.. Agenda 
26 t/m 30 juni  Portfoliogesprekken 

27 juni   Prikactie, de deuren gaan open om 9.15 uur 

     Bezoek Odapark voor middenbouw 1 en 2 

  6 juli    Wisselochtend 

10 juli    Afscheid groep 8 

13 juli    Campingdag, picknick en ouderbedankactiviteit 

14 juli    Afscheid groep 8 en studiemiddag. Alle lln vrij vanaf 12.30 uur 

     Start zomervakantie 

Prikactie PO in actie  
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren 
voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe 
leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we kampen met een 
lerarentekort dat in de komende jaren alleen maar gaat groeien. In de 
afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO-in 
actie, de vakbonden van leerkrachten en schoolleiders en de 
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze zorgen aan te kaarten 

bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot 
enige verbetering. Niks doen is geen optie. De verwachtingen naar het 
onderwijs zijn al jarenlang torenhoog. De werkdruk is toegenomen. Er zijn 
taken en verantwoordelijkheden bijgekomen zonder de noodzakelijke extra middelen. Het is daarom nu tijd om 

samen duidelijk te maken dat onderwijs een stevig onderwerp moet zijn op de politieke agenda! Het gaat 
tenslotte om de nieuwe generatie die de samenleving verder moet dragen. We willen u vragen om ook uw stem 

te laten horen voor goed onderwijs. We moeten ons nu als één front laten horen en oproepen tot een stevige 
investering in het basisonderwijs. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge 
mensen en wenden we daarmee het lerarentekort af. Dit komt de kwaliteit van onderwijs ten goede. U kunt de 
actie steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl  Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust 
onder de aandacht via sociale media, bij vrienden, familie en kennissen. Op 27 juni gaan de basisscholen in 
Nederland, dus ook op onze school, een uur later open dan normaal. De schooltijd start dan om 9.30 uur 
(inloop vanaf 9.15 uur). Wij vragen u zelf zorg te dragen voor opvang van uw kind voor dat betreffende  uur.  

Bezoek Odapark 
Dinsdag 27 juni gaan de middenbouwgroepen naar het Odapark. Wij zullen daar een rondleiding 
krijgen zodat de kinderen kunnen horen wat er allemaal in het park gebeurt en welke beelden 
er staan.  
Daarna wordt er een beeld door onze school geadopteerd! Dit doen we in het kader van 
burgerschap. Zo proberen we een bijdrage aan de maatschappij te leveren. In de toekomst 
zullen wij dit beeld namelijk samen gaan onderhouden. 

We vertrekken vanuit de school rond 11.45 uur. Aangezien we te voet gaan willen wij u vragen 
om uw kind goede loopschoenen aan te trekken ( liever géén slippers). Wij verwachten om 
14.30 uur weer terug op school te zijn. 

Groep 8 dag 

Op maandag 10 juli vindt de groep 8 dag plaats in Gemeenschapshuis De Pit in Overloon. Op 
deze middag zal het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden. Alle kinderen van groep 8 

gaan een optreden verzorgen. Ook alle andere groepen gaan een bijdrage leveren aan het 
afscheid van onze schoolverlaters.  
Deze optredens worden in het bijzijn van alle kinderen van de school, de ouders, 
grootouders,  andere familieleden en bekenden van de kinderen opgevoerd.  Tijd: 13.00 uur 
tot ongeveer 14.15 uur. 
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Wij zijn op zoek naar ouders die kinderen willen vervoeren naar Gemeenschapshuis De Pit in Overloon.  
Vertrek vanaf 12.30 uur. Ouders die rijden zijn natuurlijk van harte welkom om de groep 8 dag bij te wonen. 

Als u kunt rijden, dan kunt u dit melden bij de leerkracht(en) van uw kind. 
Let op: 
Op maandag 10 juli worden alle kinderen om 14.30 uur opgehaald in Overloon. 

Campingdag 
Het einde van het schooljaar is in zicht. Dat betekent dat de 
campingdag weer voor de deur staat! 
Op donderdag 13 juli wordt het grote speelveld weer omgetoverd 

tot een echte Montessori camping. Alle kinderen worden tussen 
8.15 uur en 8.30 uur verwacht op het grote veld. Daar mogen de 
ouders helpen om het tentje van hun kind op te zetten. Op de 
camping zijn allerlei activiteiten: sport en spel, knutselen, 
schminken, bouwen met bamboe etc. Met de eigen groep gaan de 
kinderen ook naar het schoolplein waar ze lekker op een 
springkussen kunnen spelen. 

De kinderen hoeven die dag geen fruit en lunch mee te nemen. 
Daar wordt voor gezorgd. 
Wij zoeken voor deze dag ouders die kunnen helpen bij 
allerlei activiteiten. 
Zo is er hulp nodig bij creatieve activiteiten, in de campingwinkel, 

bij het schminken, oversteken, nagels lakken enzovoorts. 

Ook hopen we op sterke ouders, die ’s morgens en ’s middags 
kunnen helpen met het sjouwen van spullen. 

Wilt u meehelpen op deze gezellige dag? Stuur dan een mailtje naar d.leensen@msvenray.nl of geef het door 
aan de leerkracht(en) van uw kind. Om 14.15 uur kunnen alle tenten worden opgeruimd. De campingdag is 
om 14.30 uur afgelopen. 
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