
 

 
 
 

 

 

.. Agenda 
10 juli   Afscheid groep 8 

11 juli  ‘Ine-dag’, verrassing voor Ine  

13 juli   Campingdag, picknick en ouderbedankactiviteit 

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

    Start zomervakantie 

28 augustus  Eerste schooldag  

Afscheidsactiviteit groep 8 

Op maandag 10 juli vindt de afscheidsactiviteit van groep 8 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. 
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 deze activiteit 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. 
Het adres van de Pit: 14 oktoberplein 2, Overloon.  

‘Ine-dag’ 
Volgende week is het dan zo ver. De laatste werkweek voor Ine.  
Zoals u heeft begrepen vindt er op dinsdag een speciale activiteit plaats waarbij we Ine met alle kinderen in het 
zonnetje gaan zetten. Omdat Ine ook dit Weekbericht leest, verklappen we hier niet te veel.  

Denkt u aan het ‘kledingverzoek’?   
Kinderen uit de onderbouw:  Paars, zwart  en/of roze 
Kinderen uit middenbouw 1:  Blauw en/of geel 
Kinderen uit middenbouw 2:  Rood en/of groen 
Kinderen uit de bovenbouw:  Wit  en/of oranje  

Komt u ook kijken omstreeks 13.45 uur?  

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. 
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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. 

Picknick en ouderbedankactiviteit 
Op donderdag 13  juli organiseren wij onze traditionele picknick 
en ouderbedankactiviteit. Naast gezellig samenzijn en het 

inluiden van de zomervakantie, willen wij stilstaan bij de enorme 
inspanningen die door onze ouders geleverd worden. Wij willen 
alle ouders daarom in het zonnetje zetten. Daarnaast zouden Ine 
en Laura het op prijs stellen als ze u daar persoonlijk te woord 
kunnen staan en afscheid kunnen nemen.  
Ouders en kinderen zijn om 17.00 uur van harte welkom. Dan 
verzorgen wij de drankjes. Aan de ouders en kinderen vragen wij 

om lekkere hapjes mee te nemen. Hiervan maken wij een buffet. 
Na het bedanken van de ouders hebben wij de tijd om onder het 
genot van alle hapjes en drankjes gezellig samen te zijn. 
Kinderen kunnen na het eten spelen op het plein en het veld. 
Neem gerust dekens of buitenspeelgoed mee naar de picknick. Rond de klok van 18.00 uur zal het eindbedrag 

van de flessenactie voor de Wensambulance bekend gemaakt worden.  Om 18.30 uur sluiten wij de picknick af 

en kan iedereen, bijna, gaan genieten van de vakantie.  

Uitzwaaien groep 8   
Vrijdag 14 juli rond 12.15 uur 
We willen de ouders van onze schoolverlaters vragen om op 22 juli om uiterlijk 12.10 uur te verzamelen bij het 
hekje van het schoolplein aan de kant van woning 22 (Montessori Kinderopvang). 
Onze schoolverlaters zullen dan (één voor één) door de hele school uitgezwaaid worden. Ook zullen we samen 
Ine uitzwaaien.  

Alle ouders en belangstellenden zijn hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd. 
Daarna zullen we samen op het schoolplein het begin van de grote vakantie vieren. 
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Bijlage:  

Nieuws van KVW 
 

Hallo jongens en meisjes, papa’s en mama’s,    

 

 

Nog 1 week en dan begint weer de meest fantastische week van de vakantie, de KVW week. 

Wij zijn er al bijna helemaal klaar voor en verheugen er ons al op om jullie weer allemaal te 

zien. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin als wij. 

Zorg dat je goede zin, een lekker zonnetje en een heerlijk lunchpakketje meeneemt dan 

komt alles goed. Misschien moeten we ook even aan de wasmachines van de papa’s en 

mama’s denken en niet onze beste kleren aantrekken en goede, liefst dichte schoenen, 

zodat je goed kunt rennen, klauteren en klimmen. 

 

Tot over een week in de KVW week!!! 

   

 
 
 

Hallo papa’s en mama’s van alle Venrayse en kerkdorpse kinderen, 

 

Dit is een oproep van Kinder Vakantie Werk Venray. 

We zijn echt dringend op zoek naar nieuwe organisatieleden. Draag je KVW een warm hart 

toe, heb je affiniteit met kinderen, organiseer je graag, dan zijn we op zoek naar jou!!! 

Wij zoeken enthousiaste mensen met een passie voor het werken en organiseren met en 

voor kinderen. We vergaderen 1x per maand op de 3e maandag van de maand. 

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met info@kvw-venray.nl Laat een 

berichtje of een telefoonnummer achter en we zullen u zeker bellen. Informatie kan ook 

heel vrijblijvend gegeven worden. 

 

Wij zien nu al uit naar al die enthousiaste papa’s, mama’s, maar mag natuurlijk ook opa’s, 

oma’s, vrienden, kennissen, oppas zijn!!! 

 

Groetjes KVW Venray.   
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