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 Agenda
..

13-15 september
15 september
18-22 september
19 september
24 september

Kamp bovenbouw
Keep it Clean-day
Ambitiegesprekken
Koffie uurtje gezinscoach 13.30 uur
Schoolatletiekdag

Voorstellen
Maica, Mieke, Anke en Pim stellen zich graag aan u voor:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Maica Duret, ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend en zoontje in Weert. Ik
werk al ruim 7 jaar in het onderwijs en ga nu een start maken met het montessorionderwijs.
Samen met Mieke Teeuwen werk ik in de onderbouw en we gaan er een ontzettend leuk
schooljaar van maken! Mijn werkdagen zijn woensdag en donderdag. Daarnaast zal ik dit jaar de
montessoriopleiding gaan volgen. Een hele nieuwe en leuke uitdaging! Loop gerust een keer
binnen voor vragen.
Hoi allemaal.
Mijn naam is Mieke Teeuwen. Ik woon in Overloon en heb drie kinderen. Ik werk alweer 18 jaar
in het onderwijs. Als leerkracht ben ik begonnen op een ervarings gerichte basisschool(ook in
schoolwoningen) in Nijmegen. Daar heb ik 12 jaar met veel plezier gewerkt. Daarna ben ik
overgestapt naar Montessorischool Dukenburg. Hier heb ik de Montessori opleiding gedaan. Na
zes jaar ook hier met plezier te hebben gewerkt heb ik het dichter bij huis gezocht. Ik heb erg
veel zin om mijn passie voor het jonge kind hier in Venray te laten zien. Leuk om een bijdrage te
leveren aan deze prachtige school!
Hallo allemaal!
Ik ben Anke van Well, 20 jaar en ik woon in Leunen.
Voor sommige ouders zal ik een bekend gezicht zijn, ik heb namelijk vorig jaar ook al stage
gelopen hier op school.
Mijn afstudeerjaar is aangebroken, ik ben namelijk 4e-jaars PABO student aan Hogeschool de
Kempel.
Met heel veel plezier kom ik afstuderen op Montessorischool Venray!
Ik zal gaan afstuderen in de bovenbouw. Hier zal ik elke maandag en dinsdag in de klas zijn.
Kom gerust een praatje maken of vragen stellen!
Tot ziens op school!
Hoi Allemaal!
Misschien hebben we elkaar deze week al de hand geschud, of zijn we elkaar vorig schooljaar
tegengekomen, maar ik stel me graag nog even aan jullie voor!
Mijn naam is Pim, ik ben 20 jaar oud en kom uit Boxmeer.
Ik studeer aan Hogeschool de Kempel, waar ik word opgeleid tot juf. Gedurende dit schooljaar
zal ik op maandag en dinsdag aanwezig zijn in de middenbouw.
Als je me wat wilt vragen of gewoon even wilt kletsen, kom gerust even bij me langs!
Groetjes,
Pim Copier

Ambitiegesprekken
In de week van 18 september worden de ambitiegesprekken gevoerd. Vandaag hebben alle kinderen vanaf
groep 3 een werkblad mee naar huis gekregen. Dit is de voorbereiding voor het ambitiegesprek. Voor veel
kinderen zal het fijn zijn als u samen met uw kind dit blad invult. Het werkblad mag natuurlijk ook mooi
versierd worden!

Kamp bovenbouw
Van 13 september tot en met 15 september gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 op
schoolkamp! Het adres en telefoonnummer van de accommodatie waar we dit jaar
logeren is:
Blokhut "De Regenboog"
Adres: Berkendonk 91 Helmond
Telefoonnummer: (0492) 512732
Wij willen u vragen om uw kind op woensdag 13 september om 10.00 uur naar de
accommodatie te brengen. Het is de bedoeling dat u de bagage van uw kind meebrengt.
De koffie staat klaar en als iedereen er is kunt u meehelpen met het inrichten van de
slaapplek van uw kind.
Vrijdag 15 september kunt u om 14.00 uw kind weer ophalen.
Kinderen hebben op kamp hun ID-kaart of paspoort nodig: graag uiterlijk 12
september inleveren bij Truus.
Het zou fijn zijn als u er met ons op zou willen letten dat uw kind géén snoep, mobiele telefoon of geld
meeneemt. Gelieve uw kind ook geen fotocamera mee te geven, dit in verband met de privacy. Foto’s worden
door de begeleiders gemaakt.
Wij raden aan om uw kind(eren) een extra deken o.i.d. mee te geven, die ze onder hun luchtbed kunnen
leggen. Het kan ’s nachts flink afkoelen.
We hopen op een mooi, gezellig en onvergetelijk schoolkamp!
Bedankt voor jullie medewerking.

Keep it clean day
De zesde Keep It Clean Day in Venray komt er weer aan en wel op vrijdag 15 september. Op die dag ruimen wij
met de hele school het zwerfvuil in de straat, wijk en buurt op. Wij zullen actief zijn van 12.45 uur tot 14.15
uur.
De groepen 1 t/m 5 zullen in groepjes worden verdeeld. Elk groepje gaat de wijk in op zoek naar
zwerfvuil. Voor materialen wordt gezorgd (denk aan grijpers, hesjes, vuilniszakken, handschoenen ). Heeft u
thuis nog handschoenen? Graag uw kind meegeven deze dag.

Koffie-uurtje gezinscoach
Ook dit schooljaar is er een maandelijks koffie-uurtje (spreekuur) met de gezinscoach. Marijke Wissink bezoekt
onze school maandelijks. Zij zal dan, samen met Petra of Truus, te vinden zijn in de teamkamer. De eerst
volgende keer is 19 september van13.30-14.30 uur.
Ouders met vragen, groot of klein, die te maken hebben met opgroeien en opvoeden zijn van harte welkom.
Het stellen van vragen aan de gezinscoach is laagdrempelig en verplicht u als ouders tot niets. Doel is om u te
horen en vaak met kleine tips en adviezen weer verder te helpen. Mocht er meer hulp nodig zijn dan volgt er,
indien gewenst, een persoonlijke afspraak.

PO code rood
Op donderdag 5 oktober, de dag van de leerkracht, wordt de dag van het
lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing. Op initiatief van PO in actie
kondigen de AOb en CNV Onderwijs een staking van één dag aan.
Houdt u er rekening mee dat het kan voorkomen dat onze school deelneemt aan
deze landelijke staking. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

Een portie voor een praatje
Zaterdag 9 september organiseert Wijkplatform Landweert “EEN PORTIE VOOR EEN
PRAATJE” op de parkeerplaats bij wijkcentrum ’t Stekske aan de Kruidenlaan 161.
Bewoners van Landweert (en enkelen van daarbuiten) van alle nationaliteiten en uit alle
windrichtingen, maken kennis met elkaar door zelfgemaakt lekker eten! U bent van harte
welkom om te komen proeven en praten!
We starten om 11.00 met een opening door burgemeester Hans Gilissen. Ook de
wethouders Ike Busser en Jan Loonen zullen dan aanwezig zijn. Er is muziek en dans.
Voor de kraampjes bij dit evenement hebben onze kinderen vlaggen van verschillende
landen gemaakt. Kom dus zaterdag 9 september naar ’t Stekske om deze te bewonderen
en te genieten van allerlei verschillende gerechten.

