
 

 
 

 

 

.. Agenda 
09 - 11 september Schoolkamp bovenbouw 

17 september  Studiedag, alle leerlingen vrij  

18 september Keep it clean day  

   Leerlingen t/m groep 2 vrij  

22 september Schoolfotograaf  
24 september HALT-les bovenbouw; Invloed van de groep 

 

Ouderportaal 
Na een geslaagde introductie tijdens de kennismakingsavond hebben al vele ouders zich aangemeld op ons 

nieuwe ouderportaal. Ouders die tijdens de kennismakingsavond niet aanwezig konden zijn hebben de 
informatie ontvangen via de leerkracht. Meldt u zich deze week ook nog aan? 
Mocht u hulp nodig hebben, dat kan ook. Loop dan gerust binnen bij de leerkracht van uw kind. Wij helpen u 
graag! 
Vanaf volgende week gebruiken wij het ouderportaal voor het verzenden van alle nieuwsberichten. Berichtjes 
aan de leerkracht kunnen dan ook verstuurd worden via het portaal.  
Wij wensen iedereen veel plezier met het ouderportaal en de app. 

Kinderopvang in het Montessoricentrum© 
Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor kinderopvang binnen het Montessoricentrum©. 
  
Op dit moment kunt u bij ons terecht voor onderstaande diensten: 
  
Peuterspeelzaal: 

Voor kinderen vanaf 2 jaar 

2 ochtenden per week van 8.30 tot 11.30 uur. (nu op dinsdag en donderdag, bij meer belangstelling 
ook mogelijk op andere dagen) 
Deze plaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente Venray, u betaalt een ouderbijdrage naar 
inkomen. 

  
Dagopvang voor peuters: 

            Voor kinderen vanaf 2 jaar 
            Alle dagen mogelijk van 7.30 tot 18.30 uur 
            Ouderbijdrage is afhankelijk van het recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. 

  
Buitenschoolse opvang (BSO): 
            Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
            Buiten schooltijden tussen 7.30 en 18.30 uur 

             Ouderbijdrage is afhankelijk van het recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. 
  
  
Opvang voor baby’s kunnen wij helaas in ons huidige pand niet bieden.   
Zodra wij naar een nieuw pand gaan zullen we daar gaan starten met dagopvang vanaf 0 jaar. 
Wanneer hier meer over bekend is zullen wij u hierover informeren. 
  

Heeft u behoefte aan meer informatie? Loop dan gerust eens binnen of kijk op de website  

www.koreinkinderplein.nl/sleutelbloem-venray 

Informatie GGD 
Wij sturen u bij dit weekbericht de Wegwijzer van de GGD Limburg Noord. Hierin vindt u alle informatie over de 
werkwijze van de GGD en manier waarop u hen kunt bereiken. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bij 
ons terecht. 
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Bereikbaarheidsgegevens 
Denkt u aan het inleveren van de bereikbaarheidsgegevens van uw kind(eren)? Het formulier heeft u 

inmiddels ontvangen van de leerkracht. Wij hopen volgende week alle gegevens compleet te hebben zodat wij 
in noodgevallen altijd iemand kunnen bereiken. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Schoolfotograaf 
Op dinsdagochtend 22 september wordt er van elk kind een individuele foto en een groepsfoto gemaakt. 
Als u dit wilt dan kan er ook een familiefoto samen met broertjes en/of zusjes gemaakt worden. 
Dit kunt u aan Ine van Laar laten weten zodat zij een planning kan maken. 
Heeft u vragen over de fotograaf  dan kunt u contact opnemen met Ine. 
Als de foto’s klaar zijn dan kunnen deze via een inlogcode op internet bekeken en besteld worden. 

Oproep: luizen en neten 
Wie wil de screeningsouders voor luizen en neten komen versterken? Wij hebben heel hard nieuwe ouders 
nodig die deze klus samen op gaan pakken. 
Standaard worden alle kinderen na elke vakantie  gecontroleerd. 
Daarnaast zijn er door het jaar heen extra controles nodig als er luizen of neten gesignaleerd worden. 

Aanmelden als screeningsouder? Dit kan bij Ine van de Laar. 

Schoolbowling 
Als bijlage bij dit weekbericht ontvangt u informatie over het schoolbowlingtoernooi. Deze informatie is bedoeld 
voor de kinderen van groep 6 t/m 8. 

Nieuws uit de wijk 
De Wijkvereniging Landweert organiseert diverse activiteiten voor jong en oud. U hoeft geen lid te 

zijn van onze vereniging om deel te nemen, iedereen mag meedoen met de activiteiten. Alle 

activiteiten vinden plaats in wijkcentrum ’t Stekske kruidenlaan 161 

    Als eerste op de hoogte gehouden worden van 
activiteiten? 
 

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Wijkvereniging via 

www.landweert.nl/wijkvereniging en like ons op Facebook: www.facebook.com/landweert/ Heeft u 

vragen? Dan kan u ons mailen op wijkvereniging@landweert.nl 

 

Aanmelden voor activiteiten / meer info: via onze website 

www.landweert.nl/wijkvereniging 

 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER : KINDERDISCO 

 

 
Disco 1  : groep 4 en 5 van 18:30u – 20:00u 

Disco 2  : groep 6 t/m 8 van 20:15u – 
22:00u 
 

Deelname  : €2,- incl. 2 consumpties  
                    (consumptie € 0,50) 

Aanmelden : vereist (via onze website) 
 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER : KNUTSELEN 



 

Leeftijd  : 5 t/m 10 jaar 

Knutselen1 : 13:30u – 15:00u 
Knutselen2* : 15:15u – 16:45u 

Deelname : €2,- (incl. ranja) 
Aanmelden   : vereist (via onze website) 
 
* Aanmelding voor knutselen2 wordt pas gestart zodra knutselen1 
vol zit. Dit wordt kenbaar gemaakt op het aanmeldformulier 

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER: FILMMIDDAG 

 

Leeftijd : 6* t/m 12 
Film  : Wiplala 

Entree : € 1,- (incl. glas ranja) 
Tijd  : 14:00u tot ca. 15:40u (einde van de 

film) 
Aanmelden : is niet nodig 
 
* Leeftijd voor de filmmiddag is in principe 6 t/m 12 jaar echter zijn 

jongere kinderen ook welkom maar de film kan een kijkwijzer 
indicatie “let op met kinderen tot 6 jaar” hebben zoals bijvoorbeeld 
bij de film: Planes, Verschrikkelijke Ikke of Bambi. 
Meer informatie over de kijkwijzer vindt u op www.kijkwijzer.nl 

 

VERDER… 

 

HIPPE BINGO 

donderdag 24 

september 
voor volwassenen 
19:30u-ca. 22:30 

Kaarten € 6,- 
Meer info op onze 

website 

 

MEIDENGROEP 

vrijdag 25 
september 

Meiden van groep 7 
en 8 

19:30u-21:30u 

Aanmelden vereist 
Meer info op onze 

website 

Creatief nieuws 

Jeugdcreativiteit 
Elke derde woensdag van de maand! 

 
 
 
 

Woensdag 16 september 2015 

 
Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke 
St. Odastraat 41 

 

http://www.landweert.nl/?email_id=22&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5sYW5kd2VlcnQubmwvd2lqa3ZlcmVuaWdpbmcvZmFxL3d3dy5raWprd2lqemVyLm5s&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

Insectenhotel maken 

 
De herfst is op komst en de insecten in de tuin zullen op zoek gaan naar beschutte 
plekjes om te overwinteren. We gaan hen een handje helpen! 
Er zijn vele verschillende insectenhotels te koop, maar we kunnen er gemakkelijk 
één zelf maken! Help je mee? 

 
Tijd 13:30u.-15:00u 
Kosten  €2,- per kind 

Incl. ranja 
 Indien mogelijk zelf meenemen: 
  één of meerdere schone (conserven)blikjes 
 

Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen, door  
eventueel tekort aan materialen, aanmelden via: 

nipperke.venray@gmail.com  
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