
 

 
 

 

 

.. Agenda 
29 september  Koffie-uurtje gezinscoach 

   Studiemiddag,  leerlingen vanaf 12.30 uur vrij  

 07 oktober  Start Kinderboekenweek   

08 oktober  Inloopochtend  

   Adoptieproject bovenbouw  
 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
Misschien heeft u mij al op school zien rondlopen. Voor degene die mij nog niet gezien heeft 

wil ik mij graag voorstellen:   
Mijn naam is Maurice Limpens, 39 jaar en werk vanaf dit jaar op de Montessorischool in 
Venray. Ik ben sinds 2007 werkzaam binnen de stichting MOZON en heb al die tijd op de 
Montessorischool in Weert  in de bovenbouw gewerkt.   
Samen met mijn vrouw (Judith) en twee kinderen (Julie en Saartje) woon ik in het pittoreske 
Sint Odiliënberg, vlak bij Roermond. Mijn hobby’s zijn wandelen (met onze hond Does),  

fietsen, rennen en lezen. Ook werk ik graag aan en met computers.  
Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag in de bovenbouw, samen met Truus  van der Sterren en op 
donderdag en vrijdag onderbouw, samen met Ine van der Laar.  
We gaan er een super geweldig jaar van maken.  
Mocht u nog meer van mij willen weten, schroom niet om binnen te lopen.  

Kinderboekenweek 
Op 7 oktober zal de 61ste Kinderboekenweek van start gaan 

met als thema: natuur, wetenschap en techniek onder het 

motto Raar, maar waar! 
Op school zullen we aandacht besteden aan de 
Kinderboekenweek door elke dag activiteiten te laten 
plaatsvinden in de verschillende groepen. Op 7 oktober 
starten we met een feestelijke opening.  

Op de laatste dag van de Kinderboekenweek, vrijdag 16 oktober, zullen we het geheel afsluiten met 
een heuse Kinderboeken-ruil-markt! Kinderen mogen boeken meenemen en die onderling ruilen met 

elkaar!  
We gaan er een fantastische week van maken met veel natuur, wetenschap en techniek! 

Verkeer 
Schoolpleinpakket 
Op vrijdag 16 oktober wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. De kinderen zullen dan de praktische 
vaardigheden van verkeer gaan oefenen.  
De kinderen van de onderbouw mogen op die dag hun step meebrengen. De kinderen van groep 3-8 komen op 

de fiets. 
De gymles van de bovenbouw gaat gewoon door! 
Ouders die op die ochtend mee willen helpen, kunnen zich opgeven bij onze verkeersouder Silvia Claassen. 
E mail: silviaclaassen@home.nl 
 
Veilig parkeren 
Wij vragen uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de school. 

In dit weekbericht beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten die de 
veiligheid voor uw kinderen vergroten: 
Veilig parkeren 
De plekken waar wel geparkeerd mag worden:  

 Op de parkeervakken voor de huizen en naast de school  
 Op de groenstrook  

De plekken waar vanwege de onveiligheid niet geparkeerd mag worden: 
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 Vanaf de brievenbus tot na de bocht tegenover schoolwoning 22. 
Dit geeft een onveilige en onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die naar en van school lopen. 

Voorkeur rijrichting 
Wij vragen al het autoverkeer om tijdens het brengen en ophalen van de kinderen de Rozemarijn ter hoogte 
van de brievenbus in te rijden. U kunt dan parkeren op de plekken die bekend zijn (parkeerplaatsen bij de 

huizen of de groenstrook). Als u de Rozemarijn na het brengen of ophalen aan de andere kant uitrijdt volgt u 
de voorkeursrijrichting.  
Geef dit a.u.b. ook door aan de opa’s en oma’s en iedereen die de kinderen naar school brengen en/of ophalen 

zodat deze ook op de hoogte zijn van de afspraken. 
We hopen dat iedereen er rekening mee houdt om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken en te 
houden. 
Overleg wijkteam 
Aan het begin van het schooljaar hebben we overleg gehad met het Wijkteam Landweert. We hebben hier 
onder andere de verkeerssituatie rondom de school besproken. Het wijkteam gaf aan, signalen van 
buurtbewoners te hebben ontvangen, dat regelmatig auto’s geparkeerd worden in voortuinen of voor opritten. 

Dit is natuurlijk zeker niet de bedoeling  en we doen een dringend verzoek om uw auto goed te parkeren zodat 
de buurtbewoners geen overlast ondervinden van parkeergedrag rondom de Montessorischool.  
 
Bedankt voor jullie medewerking! 

Adoptieproject 

De bovenbouw (alle kinderen van groep 6, 7 en 8) is op zoek naar ouders die op donderdag 8 oktober een 

groepje kinderen willen begeleiden met het werken in de natuur.  

We worden daarbij begeleid door het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen). Voor 
materiaal wordt gezorgd.  
De ervaring leert dat het werken in kleine groepjes die begeleid worden door een ouder het fijnste werkt.  
We vertrekken om half 11 met de fiets naar het adoptieproject en zullen voor half 3 weer terug op school zijn. 
Ouders die op die dag mee willen helpen kunnen zich via het Ouderportaal opgeven bij Truus of Maurice. 

In het nieuws 
Groep 7/8 Montessorischool Venray vliegt in historisch watervliegtuig 

Vrijdag 25 september vliegt de winnaar van de Veteranendag Tekenwedstrijd 
2015 Jill van Osch (11 jaar) uit Venray met haar klas mee met de Catalina. 
De Catalina heeft een roemruchte reputatie vanwege de inzet in Nederlands 
Indië. Tussen 1941 en 1958 had de Marine Luchtvaartdienst in totaal 78 van 
deze toestellen in gebruik. 
Deze Catalina is een van de enige twee toestellen wereldwijd die 
waterlandingen mogen uitvoeren met passagiers. De Catalina is gebouwd in 

1941, sinds 2004 weer actief en heeft ook gevlogen in het luchtdefilé tijdens 
de Veteranendag 2015 op 27 juni in Den Haag. 
24 leerlingen uit groep 7/8 van de Montessorischool Venray gaan samen met 
‘hun’ Veteraan in de Klas meneer Henk Van Straaten (97 jaar) aan boord 
van dit historische watervliegtuig. 
Ze vertrekken vanaf vliegveld Lelystad en maken onderweg een zogenaamde splash & go: een landing en start 
op het IJsselmeer. 

De rondvlucht is onderdeel van het prijzenpakket dat Van Osch dit voorjaar won met de Veteranendag 
Tekenwedstrijd. Naar aanleiding van de verhalen van Veteraan in de Klas Van Straten maakten Jill en haar 
klasgenoten tekeningen. 
De jury koos de tekening van Jill als beste uit ruim 1000 inzendingen. Jill was eerder dit jaar samen met haar 
klas en veteraan Van Straten VIP-gast op Veteranendag in Den Haag. 
Ze werden uitgenodigd in het torentje van premier Rutte en zaten op de eerste rij tijdens de ceremonie in de 

Ridderzaal. 

PBS (Positive Behavior Support) 
De eerste fase van het schooljaar tot aan de herfst zien wij als de fase van de kennismaking met elkaar en de 

omgeving. Maar ook de fase waarin de normen worden bepaald en de onderlinge posities vastgesteld. De 
geplande activiteiten in de groepen zijn hierop afgestemd. Er vinden bijvoorbeeld groepsgesprekken plaats en 
er worden groepsgerichte activiteiten aangeboden die het saamhorigheidsgevoel versterken.  
Vooral in deze fase vinden wij het heel belangrijk om vooral het goede gedrag te bekrachtigen. Immers: dat 
wat je aandacht geeft, zal groeien.  

Voor het bekrachtigen van positief gedrag gaan wij uit van basistechnieken.  
Eén van deze basistechnieken is: Het betrappen op goed gedrag.  
Dit gebeurt veelvuldig en wordt in sommige gevallen ook ondersteund door een beloning. Ook de kinderen 
worden gestimuleerd om elkaars goed gedrag voortdurend te bekrachtigen.  
Belangrijk hierbij is dat er regelmatig de koppeling gemaakt wordt naar een fijn klimaat, een sterke groep, 
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.  

Vooral het onvoorspelbaar bekrachtigen werkt heel goed! Een compliment of een beloning werkt dan als een 
verrassing.  



Tips om thuis uw kind te betrappen op goed gedrag:  
Tip 1:  Het belonen van gewenst gedrag 

Hang een beloningsactiviteitenlijstje in de keuken/op een prikbord. Schrijf er 6 leuke kleine activiteiten 
op die u samen met uw kind gaat doen na positief gedrag. Spreek ’s ochtends bij het ontbijt af welke 
activiteit jullie aan het eind van de dag samen doen als uw kind zich aan een bepaalde afspraak heeft 

gehouden die dag, bijvoorbeeld: ‘Ik hang mijn jas op als ik naar binnen kom’, ‘ik ruim mijn tas op als ik 
uit school kom’ of ‘ik loop rustig op de trap’. 

 Telkens wanneer uw kind zich die dag een deze regel houdt, maakt u een comliment. 

Tip 2:  De verrassingskaart 
Leg zo nu en dan een verrassingsbrief of kaartje neer; onder de dekens, in de schooltas, in de jaszak 
van uw kind, om op deze manier positief gedrag te complimenteren. 
Schrijf er kort en duidelijk op wat u zo goed vindt van uw kind: ‘Je kwam direct toen ik je riep, super!’, 
‘Je hebt je kleren in de wasmand gedaan, fijn!’.  

Tip 3:  Het complimentenspel 
Dit spel kun je bijvoorbeeld spelen tijdens het eten. Maak een compliment over iemand die aan tafel zit, 

maar zeg niet wie het is. Bijvoorbeeld: ‘Ze heeft haar jas keurig aan de kapstok gehangen’. De anderen 
proberen te raden wie het is. Wordt er verkeerd geraden, maar dan nog een compliment: ‘Ze helpt 
altijd geweldig met het afruimen van de tafel’.  

Tip 4:  Mogelijke beloningstips:  
 Een televisieprogramma kiezen 
 Extra computertijd 
 Op bezoek bij opa en oma 

 Een kwartier langer buiten spelen 
 Iemand uitnodigen om te komen logeren 
 Naar de markt 
 Helpen met koken 
 Na het eten een toetje kiezen 
 Samen iets bakken  

 

 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 2 OKTOBER : KINDERDISCO 

 

Iedere eerste vrijdag van de maand in de jeugdsoos in ´t Stekske: 
KINDERDISCO! 
 
Disco 1  : groep 4 en 5 van 18:30u – 20:00u 
Disco 2  : groep 6 t/m 8 van 20:15u – 21:45u 
 
Deelname  : €2,- incl. 2 consumpties (consumptie € 0,50) 
Aanmelden : vereist (via onze website) 

 

WOENSDAG 7 OKTOBER : 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 10 OKTOBER : KINDER BINGO 

 

Bingo voor kinderen! We spelen “plaatjes/cijfers bingo”. Bij een rijtje 
of volle kaart winnen ze een leuk prijsje! 
Leeftijd  : alle kinderen* 
Deelname : € 2,00 (ranja € 0,50 – er is ook snoep te koop) 
Tijd  : 15:00u tot ca. 16:30u 
Aanmelden : is niet nodig 
* Als kinderen moeite hebben met plaatjes of cijfers dan mogen ouders komen 
helpen. Ouders zijn ook welkom om gezellig te komen kijken! 

 

Verder 

23 oktober MEIDENGROEP: Maandelijks komen enkele meiden uit groep 7 en 8 samen om leuke dingen te doen 
21 november WIJKFEEST: Back in Time met DJ Rico (bekent van o.a. Uitmark, Rooijerie) Entree €5,- 
26 november HIPPE BINGO: Win leuke prijzen! Kaarten € 6,- zaal 19:00u open. (volwassenen) 
9 december DO IT YOURSELF: Kerststuk maken. Tijd: 19:30u (volwassenen) 
 
En uiteraard de maandelijkse activiteiten zoals knutselen, kinderdisco, filmmiddag. 
Meer informatie t.z.t. op onze website 

 
Kiendermök 
 
Beste jongens en meisjes 
 
Hazekeutels en Hazekeutelinnekes uut Rooj!!  
 
Net zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een Kiendermök, een spetterende 
carnavalsvoorstelling vóór en dóór kinderen groep 3 t/m 8 van alle 
basisscholen in Venray. 
Deze geweldige voorstelling zal plaatsvinden op zondag 17 januari 2016 in de schouwburg van Venray.  
 
We zijn al druk bezig met het programma en we zijn op zoek naar artiesten;  misschien wel naar jou!! 
Bij een optreden op Kiendermök, kun je denken aan; een liedje, een dans, een toneelstukje, een goocheltruc, 
cabaret (humor en grappen) of een geheel eigen idee. 
Durf jij op te treden tijdens deze carnavalsvoorstelling; alleen of samen met een groepje, geef je dan op voor 
KienderMök. 
 
We proberen zoveel mogelijk verschillende acts in de voorstelling te hebben. Daarom vinden we het belangrijk 
om alle acts van te voren te zien, voor we het programma vaststellen. 



Dit jaar organiseren we daarom een auditiemiddag. Tijdens die middag kun je je act laten zien aan ons. Als we alle 
audities gezien hebben, zullen we  iedereen diezelfde dag nog laten weten of je op Kiendermök 2015 staat.  
 
De audities vinden plaats op woensdag 4 november 2015 van 14:00 – 16:00 uur. 
We zullen je zo snel mogelijk na 14 oktober laten waar en hoe laat je auditie plaats zal  
vinden. Houd hier dus rekening mee en plan niets op deze woensdagmiddag.  
 
Hopelijk ben je enthousiast geworden wil je graag meedoen met Kiendermök.  
Als je je aanmeld, dan willen we graag de volgende gegevens van je hebben;   

 Naam van de deelnemer(s) 

 Naam van de school 

 Naam van de begeleider (iedere act moet een begeleider hebben van minimaal 18 jaar) 

 Telefoonnummer + e-mailadres waarop je kunnen bereiken. 

 Korte beschrijving van je act 

 Hoe lang je act ongeveer gaat duren (maximaal 5 minuten, langer alleen in overleg) 
 
Aarzel niet en stuur snel een e-mail naar kiendermok@pielhaas.nl.  
Je kan je opgeven kan tot zaterdag 14 oktober. 
 
Ps. Hou alvast rekening met onze generale repetitie op zaterdag 16 januari! 
 
Vastelaovend same 
Groetjes, Commissie Kiendermök 


