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 Agenda
..

26 febr:
5 maart:
6 maart:
9 maart:

Start Yoga arrangement
Montessori avond voor ouders
Uitstapje bovenbouw WML
Kinderdebat

Schoolfruit
Samen koken en eten is leuk!
Het is ontzettend leuk en leerzaam om samen met uw kind te koken.
Op deze manier komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met verschillende soorten groenten en andere
levensmiddelen. Laat uw kind ook eens de groenten rauw proeven.
Volgende week krijgen de kinderen op dinsdag Galia meloen, op woensdag sinaasappel en op donderdag een
appel.

Montessori-avond
In november hebben we de eerste Montessori-avond georganiseerd. Zowel ouders als
teamleden waren erg enthousiast. Tijdens zo’n avond leggen we u dan graag uit waarom we de
dingen doen zoals we ze doen.
De informatie die u krijgt zullen we in de vorm van workshops geven. Wat we precies gaan doen
tijdens de workshops blijft nog een verrassing.
De tweede bijeenkomst is gepland op maandag 5 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Kom ook en laat u verrassen!

Arrangement Yoga
Kinderyoga is een speelse manier om meer balans tussen lichaam en geest te creëren waarbij plezier voorop
staat.
Wat zijn de voordelen van kinderyoga:
•
Je lijf wordt krachtig en soepel;
•
Door goed te ademen krijg je meer energie en word je lekker ontspannen;
•
Ontspannen helpt om beter te kunnen concentreren;
•
Yoga stimuleert de creativiteit en prikkelt de fantasie.
In een les wissel je bewegen af met rustmomenten. Er zijn geen verwachtingen, hierdoor leer je om zelf je
grens aan te geven. Iedereen is uniek!
Elke les is opgebouwd vanuit een thema aangepast aan de groep en de belevingswereld van de kinderen. Zo
beleven we avonturen in de jungle, gaan we naar de kinderboerderij of hebben we spannende avonturen bij de
indianen.
De eerste yogales is op maandag 26 februari van 14:30 tot 15:30 uur.
Heb jij interesse in een blok van 8 yogalessen? Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! Meld je aan bij je
leerkracht. Je ouders sturen dan een berichtje via het ouderportaal.
Data kinderyoga:

26 februari

5 maart

12 maart

19 maart

26 maart

9 april

16 april

23 april
Je neemt een grote handdoek mee.
Je eigen bijdrage is 2 euro per les.
Ga jij op maandag naar de buitenschoolse opvang, dan mag je natuurlijk ook meedoen. Je betaalt dan geen

eigen bijdrage. Meld je je wel aan bij de leerkracht en pedagogisch medewerker van Montessori Kinderopvang?

Schoolvoetbal
Op 14 maart wordt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 georganiseerd
door de voetbalvereniging S.V. Venray. Het toernooi begint om 13.30 uur en duurt
tot ongeveer 17.30 uur. Deelname is gratis.
Deelname is mogelijk voor spelers / speelsters die tot dezelfde school behoren.
Wil je meedoen? Probeer dan in je klas of groep zoveel mogelijk jongens en meisjes
enthousiast te krijgen en zorg dat je een team bij elkaar krijgt. Hoeveel spelers
hebben we nodig?
• Meisjes, team van 7 speelsters
• Jongens, team van 11 spelers
• Jongens/meisjes, mix-team van 11 spelers
De teams van 11 spelers spelen op een heel veld en de teams van 7 spelers op een
half veld met kleine
goals.
De nummers 1 en 2 van het meisjes- en jongenstoernooi gaan door naar de
volgende ronde, welke door
de KNVB georganiseerd zal worden op 18 april 2018 (bij afgelasting op 25 april
2018).
Mocht i.v.m. de weersomstandigheden het toernooi op 14 maart geen doorgang kunnen vinden dan wordt het
toernooi doorgeschoven naar woensdag 21 maart.
Je kunt je aanmelden door vóór 1 maart een mailtje te sturen naar: paul.verstappen@ziggo.nl

WML
De bovenbouw gaat op dinsdag 6 maart naar het WML. De WaterMakers van
Limburg laten je kennis maken met drinkwater. Een zintuigprikkelende speurtocht en
beleving van ontdekken, proeven en ruiken.
Het programma ziet er als volgt uit:
De kinderen worden om half 9 opgehaald met een speciale WML waterschoolbus.
Daarna hebben ze een waterspeurtocht in het Watercentrum en een rondleiding in
de Waterfabriek. De kinderen krijgen daar een kleine versnapering.
Rond 12 uur is de bovenbouw weer terug op school.

