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Start portfoliogesprekken
MR vergadering 17.30-19.00 uur
Schoolpleinpakket verkeer
Bezoek Xpeditielab bovenbouw

Schoolfruit
Woensdag 20 juni kunnen de kinderen genieten van verschillende soorten meloen.

Verslagen
Donderdag 14 juni hebben alle kinderen hun verslag meegekregen. Heeft u na het ambitiegesprek
aangegeven dat u een gesprek wenst naar aanleiding van het verslag, dan spreken wij u, samen
met uw kind, graag. Deze gesprekken vinden in de week van 18 juni plaats.

Groep 8 dag
Maandag 2 juli vindt de groep 8 dag plaats in Gemeenschapshuis De Pit in
Overloon. Op deze middag zal het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden. Alle
kinderen van groep 8 gaan een optreden verzorgen. Ook alle andere groepen gaan
een bijdrage leveren aan het afscheid van onze schoolverlaters.
Deze optredens worden in het bijzijn van alle kinderen van de school, de ouders,
grootouders, andere familieleden en bekenden van de kinderen opgevoerd. Tijd:
13.00 uur tot ongeveer 14.15 uur.
Wij zijn op zoek naar ouders die kinderen willen vervoeren naar Gemeenschapshuis
De Pit in Overloon.
Vertrek vanaf 12.30 uur. Ouders die rijden zijn natuurlijk van harte welkom om de groep 8 dag bij te
wonen.
Als u kunt rijden, dan kunt u dit melden bij de leerkracht(en) van uw kind. In het groepsbericht van
volgende week zullen we hiervoor ook nog een keer een oproep plaatsen.
Let op:
Op maandag 2 juli worden alle kinderen (door ouders) om 14.30 uur opgehaald in Overloon.

Verkeerscircuit
Op vrijdag 22 juni wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. Alle kinderen oefenen dan
hun praktische verkeersvaardigheid. Het is fijn als de kinderen op die dag met hun fiets
(of step) naar school komen.

De GMR zoekt nieuwe leden
Denk en doe met ons mee! Medezeggenschap is binnen MOZON georganiseerd op school in de
Medezeggenschapsraad (MR) en boven-schools in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR). De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat uit vier
ouders en vier leerkrachten. Voor de GMR hebben we actieve en betrokken ouders nodig. Als GMRlid geeft u advies, heeft u instemmingsrecht en initiatiefrecht over diverse onderwerpen. Interesse?
Graag ontvangen wij u aanmelding uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 via
g.vandenbeuken@mozon.nl. Geef daarbij een korte toelichting op uw kandidaatstelling. Indien er
meerdere aanmeldingen zijn, worden de oudergeledingen van de MR-en gevraagd hun stem uit te
brengen. De GMR ziet uw aanmelding graag tegemoet!

Campingdag
Het einde van het jaar komt alweer een beetje in zicht. Dat betekent dat de campingdag weer voor
de deur staat!
Op donderdag 5 juli wordt de jaarlijkse campingdag georganiseerd.
Het grote speelveld wordt weer omgetoverd tot een echte Montessori camping. Alle kinderen worden

tussen 8.15 uur en 8.30 uur verwacht op het grote
veld. Daar mogen de ouders helpen om het tentje van
hun kind op te zetten. Op de camping zijn allerlei
activiteiten: sport en spel, knutselen, nagels lakken,
kleuren/tekenen, kaarten maken, tattoos plakken,
schminken, bouwen met bamboe etc. De kinderen
hoeven die dag geen fruit en lunch mee te nemen. Daar
wordt voor gezorgd.
Wij zoeken voor deze dag ouders die kunnen
helpen bij allerlei activiteiten.
Zo is er hulp nodig bij creatieve activiteiten, in de
campingwinkel, bij het schminken, oversteken, nagels
lakken enzovoorts.
Ook hopen we op sterke ouders, die ’s morgens en ’s
middags kunnen helpen met het sjouwen van spullen.
Wilt u meehelpen op deze gezellige dag? Stuur dan een
mailtje naar d.leensen@mozon.nl of geef het door aan
de leerkracht(en) van uw kind. Om 14.15 uur kunnen
alle tenten worden opgeruimd. De campingdag is om
14.30 uur afgelopen.

Picknick en ouderbedankactiviteit
Op donderdag 5 juli organiseren wij onze traditionele
picknick en ouderbedankactiviteit. Naast gezellig
samenzijn en het inluiden van de zomervakantie, willen
wij stilstaan bij de enorme inspanningen die door onze
ouders geleverd worden. Wij willen alle ouders daarom
in het zonnetje zetten.
Ouders en kinderen zijn om 17.00 uur van harte
welkom. Dan verzorgen wij de drankjes. Aan de ouders
en kinderen vragen wij om lekkere hapjes mee te
nemen. Hiervan maken wij een buffet. Na het bedanken
van de ouders hebben wij de tijd om onder het genot
van alle hapjes en drankjes gezellig samen te zijn.
Kinderen kunnen na het eten spelen op het plein en het
veld. Neem gerust dekens of buitenspeelgoed mee naar de picknick. Om 18.30 uur sluiten wij de
picknick af en kan iedereen, bijna, gaan genieten van de vakantie.

Vitrinekast: gratis af te halen
In de hal van schoolwoning 24 staat een vitrinekast. Deze wordt door ons niet meer gebruikt.
Kunnen wij hier iemand blij mee maken? De kast is gratis op te halen.

Vakantierooster
Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u ook het vakantierooster van volgend schooljaar. Dit is
eventueel ook terug te vinden op onze website.

Poetsers en sjouwers gevraagd
Omdat er 2 groepen ingericht moeten worden en er dus ook de nodige spullen verplaatst moeten
worden, zijn we op zoek naar hulp. In eerste instantie zoeken we mensen die een uurtje willen
helpen sjouwen om apparatuur van de teamkamer naar zolder te brengen. Wie kan en wil ons
helpen? Graag doorgeven aan Petra (via ouderportaal of via p.janssen@mozon.nl)
Op woensdag 4 juli willen we er graag een ‘sjouw- en poetsdag’ van maken. Samen met de
kinderen, en hopelijk samen met hulp van vele ouders, steken we dan de handen uit de mouwen.
Kunt u meehelpen of kent u iemand die mee kan helpen? Heel graag! Wilt u dit dan doorgeven aan
de groepsleerkracht van uw kind?

Bijlage:

Kom je ook naar ons BIJEN-

EN VLINDERFEEST?

Zondag 1 JULI

van 14.00 – 17.00 uur
Vortum-Mullem
Vier de zomer!

Wat kun je allemaal doen?








Honing slingeren
Vlindercake maken
Waskaars rollen en versieren
Vlinderspeurtocht
Mee bouwen aan het grote bijenhotel
Happertje maken: ‘van eitje tot vlinder’
Vraag alles wat je over bijen wil weten aan de imkers

Praktische informatie:
Voor wie:
Voor jong en oud!
Waar:
De Schutkooi, Veerweg 3, Vortum-Mullem
Wanneer:
Zondagmiddag 1 juli
Hoe laat:
Van 14.00 tot 17.00 uur
Wat kost het:
Toegang en parkeren gratis; voor enkele activiteiten wordt een kleine
onkostenvergoeding van € 2,50 gevraagd (honing slingeren (inclusief klein potje
honing), vlindercake maken, waskaars rollen en versieren)
Te koop:
kinderboeken, honing, en op het terras koffie, thee, limonade
Let op: geen PIN aanwezig!

Meer informatie:

www.dewereldboom.nl

Bijlage:

Hallo jongens en meisjes,

Nog iets meer dan 4 weken en dan begint weer de leukste week van
het jaar, kinder vakantie werk Venray. Hopelijk hebben jullie er al heel
veel zin in, wij natuurlijk wel. We zijn al volop bezig met al onze
voorbereidingen om er voor jullie een leuke week van te maken.
Nu hebben we wel nog een vraagje, we zijn nog op zoek naar
groepsleiding. Dus heb je een grote broer, zus, buurmeisje, buurjongen,
oppas, oom, tante of iemand anders die je kent en is diegene 15 jaar of
ouder, laat hun zich dan opgeven voor de leukste week van het jaar,
KVW.
Hopelijk zien we jullie allemaal in onze feestweek dit jaar.

Tot snel, groetjes alle mensen van KVW Venray.

