Jaargang 9: nummer 8

Redactie: Petra Janssen/Gea van den Beuken

08-12-2017

& Agenda
..

11
12
18
19
21

december:
december:
december:
december:
december:

22 december:
8 januari:

Koffie-uurtje gezinscoach van 13.30 tot 14.30 uur
Landelijke staking
Schoolschaatsen (géén gymnastiek)
Voorstelling ‘Licht’ vanaf 13.00 uur in gymzaal ‘De Weert’
Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Winterviering van 17.30 tot 19.00 uur
Studiemiddag alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Start kerstvakantie
Studiedag alle leerlingen vrij

Voorafgaand aan de winterviering
Vanaf maandag 11 december zijn bij ons ’s ochtends in de groepen alleen de sfeerlichtjes aan. We starten met
een gezellig winters verhaal.
Ook de kerstboom wordt weer gezet, kom gerust eens kijken in de groepen!
Ter voorbereiding op onze winterviering hangen er vanaf maandag 11 december intekenlijsten voor de hapjes
voor de winterviering. De lijsten zijn te vinden bij de deur van de groepen. Het is voldoende wanneer iedereen
enkele hapjes maakt.

Schoolfruit

Ook volgende week is er op woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan
gesmuld gaan worden van ananas, mandarijn en peer.
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en
leren makkelijker.

Staking 12 december
Op dinsdag 12 december a.s. wordt door medewerkers in het primair onderwijs in
Nederland gestaakt. Dit betekent dat wij, Montessorischool Venray, op deze hele dag
helemaal gesloten zullen zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de
opvang van uw kinderen.
De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front hebben op dinsdag 7 november een
ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van
Onderwijs. De organisaties hebben daarop niet voor het ultimatum van 5 december
een antwoord van minister Slob gekregen op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard
euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk
te verlagen.
Het PO-Front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om salarissen te verhogen en
werkdruk te verlagen, veel te weinig. Bovendien is het grootste deel van de extra middelen voor werkdruk pas
in 2021 beschikbaar en dat is veel te laat.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat
we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat
betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat
betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Helaas hebben eerdere acties niet geleid tot acties om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de
werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met nog een
stakingsdag.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu
niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het
mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van
uw kinderen en de generaties die volgen!

Schoolschaatsen

Op maandag 18 december zijn wij weer welkom om het plein in
Venray om daar met de groepen 4 tot en met 8 te gaan schaatsen.
We vertrekken om 8.30 uur op school en we zullen omstreeks 11.00
uur weer terug zijn op school.
Wat moeten we meenemen:
Ieder kind neemt zelf handschoenen mee
Kinderen die schaatsen hebben, mogen deze zelf meenemen.
De kinderen weten hun schoenmaat (een briefje meegeven met
daarop de schoenmaat van uw kind mag natuurlijk ook)
Warme kleding en lekker warme sokken zodat we geen bevroren tenen krijgen.
Wij zijn op zoek naar (sportieve) ouders die met ons mee willen wandelen naar de schaatsbaan. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Let op: aangezien we al veel bewegen, gaat de gymles ’s middags niet door en kunnen de gymspullen thuis
blijven.

Voorstelling ‘Licht’

Het thema van de winterviering dit jaar is 'Licht'.
Kinderboekenschrijfster en oprichtster van De Wereldboom, Monique van der Zande,
heeft speciaal voor ons haar verhaal over het licht uitgewerkt in een prachtige
vertelvoorstelling.
Op dinsdag 19 december zal zij met haar zoon Bart de voorstelling met de kinderen
voorbereiden en presenteren.
De voorstelling gaat over het licht dat bij iedereen tevoorschijn wordt gehaald en
daarmee het beste van iedereen laat zien. Alle kinderen van onze school dragen een
steentje bij.
De kinderen van de onderbouw zullen tijdens de voorstelling een sterrendans
uitvoeren. Onze vraag hierbij is of jullie de kinderen een wit bovenstuk aan zouden
willen doen 19 december. Dit mag een blouse zijn, maar ook een wit shirt of trui is
prima. Er hoeft natuurlijk niets nieuws aangeschaft te worden!
Deze voorstelling willen wij als school graag aan u als ouders laten zien. Uiteraard
mogen er ook andere belangstellenden komen kijken!
De voorstelling zal plaatsvinden in gymzaal De Weert. Vanaf 13.00 uur gaan de deuren open. Om 13.15
uur start onze voorstelling! Na de voorstelling lopen alle kinderen weer terug naar school en kunnen daar om
14.30 uur opgehaald worden. Wij hopen u allemaal te zien!

Ouder en kind lichtjesoptocht

Omdat het thema dit jaar 'licht' is, zullen we op donderdag 21 december om 17.30 uur onze winterviering
starten met een 'Ouder en kind lichtjes optocht'. Het is een korte route om het veld en de school. We willen er
graag voor zorgen dat alle kinderen iemand hebben om mee te lopen. We zouden het dan ook leuk vinden
wanneer u als ouders met ons meeloopt! Alle kinderen maken dit jaar een mooi lichtje waarmee ze op
donderdagavond de optocht zullen lopen. Uiteraard hebben we ook aan de ouders gedacht. Voor elk gezin
hebben we een lichtbandje. Deze krijgt u cadeau namens onze MR. Zo zorgen we samen voor een mooie en
veilige optocht!
Voor de kinderen waarvan de ouders niet mee kunnen lopen zijn er leerkrachten, hulpouders en bovenbouw
kinderen die hen begeleiden.

Winterviering

21 December
Overdag treffen de kinderen voorbereidingen voor ’s avonds. We gaan
zelf placemats maken. We gaan onder andere de tafel dekken en
versieringen knutselen zodat we kunnen genieten van een gezellige
klas.
De kinderen zijn deze dag tot 12.30 uur op school. Denken jullie
eraan om ’s ochtends al bord, beker en bestek mee te geven?
’s Avonds nodigen wij alle kinderen om 17.30 uur uit op school. De
avond staat in het teken van het samen zijn met elkaar.
De hapjes kunnen vanaf 17.20 uur in de groep gezet worden. Na de
lichtjesoptocht kunnen wij dan genieten van de hapjes die thuis zijn
gemaakt.
Om 19.00 uur is de avond afgelopen en worden alle kinderen
opgehaald op school. Ouders die het gezellig vinden om eens met
elkaar bij te praten, kunnen onder het genot van een kopje koffie of
thee in de teamkamer ook gezellig samen zijn.

Digi Ontdekdag bij BiblioNu
12 december is een stakingsdag bij het basisonderwijs. Je hoeft je echter niet te vervelen die dag. Kom naar de
bibliotheek en doe mee met leuke workshops over programmeren, 3D printen of geef je creativiteit een kans
met het maken van een stopmotion filmpje.
Open inloop
Van 11.00 – 15.00 uur staat de Makersbuzz voor de deur bij de
bibliotheek aan de Merseloseweg 59. In deze mobiele
makersplaats ontdek je 21ste eeuwse technieken. Tijdens de
open inloop in de bibliotheek zijn er techniekdemonstraties en
maak je kennis met verschillende apparaten en hun
mogelijkheden. Kijk hoe een 3D printer een print in laagjes
opbouwt. Of ga aan de slag met Stop Motion. Je bedenkt het
plot, de personages en de achtergrond van een verhaal. Dit alles
ga je vervolgens maken van klei, lego en papier. Daarna wordt
het verhaal tot leven gebracht met de Ipad waarbij foto's door
middel van een app omgezet worden in een uniek stop-motion
filmpje.
Workshops
Met de robots Mindstorms leer je spelenderwijs problemen op te lossen door creatieve vaardigheden in te
zetten. Hier komt programmeren en een stukje ICT bij kijken.
Aanmelden voor de workshops is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen. Er is
genoeg te doen.

