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 Agenda
..

11 april:
themadag verkeer
13 april:
Staking, de school is gesloten
17 t/m 19 april:
Centrale eindtoets groep 8
20 april:
Koningsspelen
26 april:
Studiemiddag, alle lln vrij vanaf 12.30 uur
27april t/m 13 mei: Meivakantie

Schoolfruit
Ook volgende week is er weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan gesmuld gaan worden van
komkommer, ananas en appel .

Montessori kinderopvang
Hallo allemaal! Wellicht hebben jullie me al gezien of gesproken, mijn
naam is Jolanda Vriens en ik ben sinds 1 maart het nieuwe locatiehoofd
van de kinderopvang. Ik woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in
Deurne en ben al sinds 2003 werkzaam in de kinderopvang. Ik heb
pedagogiek gestudeerd in Leiden, waar ik mijn scriptieonderzoek heb
uitgevoerd bij een Montessorischool en daar ben ik dan ook helemaal
enthousiast geraakt over de visie. Later heb ik ook de lerarenopleiding
gedaan en heb ik voor de klas gestaan bij het Onderwijs & Welzijn
college van Roc ter Aa. Nu ben ik met veel plezier begonnen aan een
nieuwe uitdaging als locatiehoofd hier bij de Montessori opvang. Ik heb
er veel zin in om er samen met Adriana de schouders onder te zetten en
de leukste opvang van Venray te gaan draaien! Ik ben momenteel werkzaam op dinsdag en
donderdag. U mag me aanspreken op de locatie maar ik ben tevens te bereiken via
jolanda@montessorikinderopvang.nl
Op dit moment zijn wij geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Wij begrijpen dat er ook
interesse is voor naschoolse opvang op woensdag en vrijdag. Bij 3 aanmeldingen kunnen wij open
gaan op deze dagen. Mocht u interesse hebben dan kunt u het beste contact opnemen met mij. Ik
kan u dan meer informatie geven en vertellen hoeveel aanmeldingen er zijn voor de betreffende
dag. Wij zijn u graag van dienst!
Op dit moment is er een peuter ochtendgroep op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Bij
voldoende aanmeldingen gaan wij ook op vrijdagochtend een peutergroep draaien. Met veel plezier
spelen de peuters, werken ze met montessori werkjes en ontwikkelen ze zich zodat ze goed
voorbereid naar de basisschool kunnen. Heeft u interesse in het afnemen van peuteropvang voor uw
kind of wilt u uw kind vaker laten komen? Neemt u dan gerust contact op om de mogelijkheden te
bespreken.

Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt.
Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd. Gefeliciteerd!!
Binnenkort volgt de fietskeuring. U krijgt bericht wanneer dit gaat plaatsvinden.
In de week van 11 juni volgt het praktijk examen. De kinderen krijgen daar, ruim van te voren, de
fietsroute voor mee naar huis. Dan kunnen zij dit een aantal keren met hun ouders oefenen.

Verkeersochtend
Woensdag 11 april organiseren wij een verkeersochtend. In
elke groep zullen verschillende verkeersactiviteiten plaats
gaan vinden.
Denk hierbij aan een bordentocht; kinderen leren wat de
borden betekenen en wat je moet doen als je er zo één
tegenkomt. Ook wordt er tijdens een verkeerswandeling het
oversteken geoefend. Verder gaan de kinderen een eigen

‘verkeersbord’ ( een zogenaamd pré-bord ) ontwerpen en bespreken we aan de hand van een aantal
voorbeelden verkeerssituaties.
Graag willen wij jullie via deze weg er op attenderen dat het parkeren vaak goed gaat. Soms wordt
er nog in een bocht geparkeerd of staat een auto dubbel geparkeerd waardoor de rijroute
belemmerd wordt.
Er zullen binnenkort weer parkeercontroles uitgevoerd worden!

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 april gaan de kinderen van groep 8 de Eindtoets
maken.
Wij wensen alle kinderen veel succes!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april 2018 vinden de Koningsspelen plaats. De organisatie
is hard aan het werk om er weer een leuke dag van te maken. Er staan
diverse activiteiten op het programma. Het is leuk als uw kind, indien
mogelijk, oranje kleding draagt. Op vrijdagochtend om 8.30 uur zullen
we starten op de speelplaats. Alle ouders en verzorgers mogen sportieve
kleding aan doen om samen de warming up te doen voor deze sportieve
dag! Om 8.45uur mogen alle ouders naar huis en vertrekken alle
kinderen naar de grote gymzaal. Hier zullen we in gemengde groepjes allerlei spelen houden met als
thema: het Koningshuis.
Ook dit jaar zullen wij weer een feestelijke maaltijd hebben. Vanaf 12.00 uur organiseren we een
heerlijke picknick! Bij slecht weer eten de kinderen in de groep. Uw kind hoeft dus geen lunchpakket
mee te nemen deze dag. We hebben deze dag schoolfruit, mocht uw kind dit niet lusten dan graag
fruit meegeven.
Na de picknick, vanaf 13.00 uur gaan we allemaal in de eigen groep aan de slag met spelletjes en
knutselwerkjes over het Koningshuis. Aan het einde van de middag willen we u nog graag onze
Koningsdans laten zien die we binnenkort al gaan oefenen! U bent vanaf 14.15 uur van harte
uitgenodigd om te komen kijken. We gaan er een leuke en sportieve dag van maken!

