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 Agenda
..

5 t/m 9 febr.:
6 februari:
8 februari:
9 februari:
10 t/m 18 febr:
19 februari:

Portfoliogesprekken
13.30 uur koffie-uurtje gezinscoach
MR vergadering 17.30 – 19.00 uur
Carnaval op school, alle lln vrij vanaf 12.30 uur
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle lln vrij

Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen op dinsdag ananas, op woensdag appel en op donderdag grapefruit. Dat is
lekker en gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen.

Carnaval
Onder aanvoering van ons prinsenpaar Joël en Eva gaat het volgende week beginnen:
We starten de carnavalsactiviteiten op woensdag 7 februari


Op woensdag 7 februari mogen de kinderen hun haren gek
doen. Lekker opstaan zonder je haar te kammen dus ☺/ of nog
gekker…..

Op donderdag 8 februari staan de prins en prinses bij ons
centraal. De kinderen mogen zich uitdossen in de carnavalskleuren (rood, geel en groen). De prins en prinses gaan op
bezoek in iedere groep.

Op vrijdag 9 februari is de dag waarop alles mag, trek je
mooiste carnavalsoutfit aan en vier samen met ons carnaval!
We starten deze dag op school en vertrekken rond 8.50 uur
richting de Klimboom om daar aan te sluiten bij de
carnavalsoptocht. Om 10 uur eten we ons fruit op in de klas om daarna samen naar het Stekske te
lopen en daar lekker te hossen en te zwieren. Wij roepen kinderen die het leuk vinden op om vrijdag 9
februari een optreden (liedje, dansje,playback act) te verzorgen in het Stekske. Meld je hiervoor aan bij
je groepsleerkracht. Belangrijk is dat er een CD van het liedje meegenomen wordt! (We hebben
daar geen internetverbinding).
• Voor de optocht door Landweert mogen de kinderen een versierde step, fiets, skates etc. (geen
oxboard!) mee naar school nemen om te gebruiken tijdens de optocht.
• Serpentines mogen meegenomen worden. Confetti laten we thuis!
Let op: Wij blijven maar tot 12 uur bij het Stekske. De kinderen kunnen om 12.30 uur
gewoon op school opgehaald worden!

Dit jaar zal er voor de eerste keer door een delegatie van onze school meelopen in de Kinderoptocht door het
Centrum van Venray. Wij zijn heel blij met dit ouderinitiatief. Voor meer nieuws hierover verwijzen we u naar
het Ouderportaal.

Mad Science
Mad Science komt op Montessorischool Venray!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus. In totaal kunnen er 24 kinderen deelnemen aan
de naschoolse techniekcursus, dus wees er snel bij! De kinderen worden vier weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties.
Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper.

De data voor deze cursus zijn:
22 februari
1 maart
8 maart
15 maart
De cursus is van 14:45 tot 15:45 uur. De kinderen die deelnemen worden vanaf 14.30 uur opgevangen door
een pedagogisch medewerker en/of leerkracht onder het genot van een glas ranja.

Open Dag
Op zaterdag 24 februari organiseren wij onze jaarlijkse Open Dag. Het thema van dit jaar is: Bouwen aan je
toekomst. Naast nieuwe ouders en kinderen nodigen wij ook onze eigen leerlingen uit om deel te nemen aan
alle leuke activiteiten. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in montessorionderwijs of die op zoek zijn naar
een goede basisschool: nodigt u ze dan uit? Wij hopen op een grote opkomst!

Montessori-avond
In november hebben we de eerste Montessori-avond georganiseerd. Zowel ouders als teamleden waren erg
enthousiast. Na carnaval, op 5 maart, organiseren we weer een avond voor ouders. Meer nieuws volgt nog,
noteert u de datum alvast in uw agenda?

