
 

 
 

 

 

 
.. Agenda 

04  december Sint op school 

07 december  Studiedag, alle leerlingen vrij  

08 december  Koffie-uurtje gezinscoach, alle ouders welkom tussen 8.30 en 9.30 uur 

    

Positive Behavior Support 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PBS in de bovenbouw: 

In de bovenbouwgroep hebben we samen een doel bepaald waarvoor we complimenten gaan sparen.  
Samen met de groep gaan we, als het doel behaald is, een lopend buffet organiseren.  
De teller staat al op 77 complimenten. We moeten er 148 halen. Het gaat goed en we zien dat iedereen zijn 
best doet om het doel te behalen.  
PBS in de tussenbouw:  
In de tussenbouw werken wij hard om met zijn allen het groepsdoel te behalen. Een filmmiddag!  

De kinderen hebben gezamenlijk al meer dan de helft van de benodigde complimenten verzameld. Een knappe 
prestatie en daar zijn wij trots op!  
Wij vinden het tevens fijn om te zien dat de kinderen elkaar complimenten geven. Ga zo door! 
PBS in de middenbouw:  
In de middenbouw heeft Sint zijn intrede ook op het gebied van PBS gedaan. 
De kinderen die ‘groen’ (goed) gedrag laten zien mogen anderen complimenten geven/ helpen. Deze kinderen 
dragen een pietenmuts en geven complimenten aan medeleerlingen. 

Het groepsdoel is het sparen voor een lunch in de groep. We hebben al 36 van de 160 complimenten behaald. 
Ook letten we op groeifeedback. Wat misschien soms nog lastig is, maar op een bepaald moment goed lukt, is 

extra knap! 
PBS in de onderbouw:  
In de onderbouw vieren we vaak PBS feestjes . Als we tijdens een week veel beloningen hebben gekregen 
hebben we op het einde van de dag een feestje.  Zo hebben we een pompoensoepfeestje op het schoolplein 

voor kinderen en ouders gehad. Hebben we een spin op de hand geschminkt en het daarbij horende spelletje 
gespeeld. Of……. kiezen de kinderen die een beloning hebben gekregen een spelletje om samen te gaan spelen. 
Ons grote doel na 10 feestjes  is gezellig samen een tekenfilm op het digibord kijken.  
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PBS bij de BSO:  
Ine komt op dinsdag een lesje bij de BSO-groep geven. Ook hier wordt flink gespaard. Als de kinderen straks 

116 complimenten hebben ontvangen mogen ze een film kijken in het donker met iets lekkers erbij.  

Nieuws van de leerlingenraad 

Verkiezingen leerlingenraad  
Dinsdag 24 november hebben alle kinderen uit de midden-, tussen- en 

bovenbouw een nieuwe leerlingenraad gekozen. De stemming is op een 
officiële manier gegaan, compleet met rood potlood. Iedereen koos 1 jongen 
en 1 meisje uit de eigen groep voor de leerlingenraad (de naam gaat 
veranderen in centrumraad). De uitslag is bekend gemaakt in het bijzijn van 
alle kinderen. 
De nieuwe leerlingenraad (centrumraad): 
Uit de middenbouw:  Nin en Giel. 

Uit de tussenbouw: Nynke en Giaro. 
Uit de bovenbouw: Lotte, Sequoia en Stijn. 
NB: Lotte en Sequoia hadden precies evenveel stemmen, vandaar dat zij 
beiden gekozen zijn. 

Binnenkort zal de nieuwe leerlingenraad (centrumraad) de eerste vergadering 
houden. 
Truus zal dit schooljaar de leerlingenraad begeleiden. 

Nieuws van de MR 
Even voorstellen:  

Hallo, ik ben Miguel Martin del Amo, en wil me graag aan jullie voorstellen.  
Vanaf december 2015 ben ik nieuw lid van de MR.  

Zoals mijn naam al doet vermoeden ben ik van Spaanse afkomst hoewel geboren en 
opgegroeid in Nederland. 
In het dagelijkse drukke leven ben ik eigenaar van een ontwerpbureau in Venray waar we 
nationaal en internationaal hele mooie dingen mogen bedenken en realiseren. 
Tevens  ben ik vader van een zoon en dochter die sinds kort op de Montessori in Venray zit. 

Ik ben bij de MR gekomen omdat ik graag meedenk in het beleid van de school, en hoewel ik 
net begin hoop ik dat u mij gerust aanspreekt als er zaken zijn die volgens u belangrijk zijn 

om te behandelen binnen de MR. 
Het is goed om te weten hoe alles reilt en zeilt binnen de organisatie en ik hoop de bijdrage 
te mogen leveren die ouders van mij mogen verwachten. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas en zijn pieten komen er aan! De rommelpiet is zelfs al op school geweest… 
Zij komen natuurlijk ook naar de Montessorischool. Op vrijdagochtend 4 december zal 
de Sint bij ons op school zijn. Vanaf 8.15 uur verzamelen we op het schoolplein om Sint 

en zijn pieten welkom te heten. Sinterklaas zou het super vinden als iedereen die een 
pietenpakje heeft, dit aan doet op 4 december. Je weet nooit of Sinterklaas nog 

hulppieten nodig heeft. 
Sinterklaas zou het leuk vinden als kinderen een toneelstukje of dansje aan hem willen 
laten zien. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich bij de eigen leerkracht opgeven.  
‘s Middags is er een spelletjesmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 5. 

We nodigen ouders van harte uit om van 12.15 uur tot 14.30 uur mee te helpen bij de 
spelletjesmiddag.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij i.vandelaar@montessorischoolvenray.nl. 
 

Sintactiviteit onderbouw 

De kinderen van de onderbouw bezoeken dit jaar weer het pietenpakhuis in het Limburgs Museum in Venlo. Op 
woensdag 2 december verwachten de pieten ons daar. De organisatie hiervan loopt via Ine van de Laar. 

Kerstgedachte  

Samen zorgen dat mensen het fijn hebben met kerst  
Op woensdag 16 december willen we met groepjes kinderen mensen bezoeken (in de 
wijk, op loopafstand) die zich op de een of andere manier gesteund zullen voelen of 
plezier hebben in een bezoekje van kinderen. 
U kunt dan denken aan zieken, ouderen of eenzame mensen. 
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. 
Kent u iemand die een bezoekje van een klein groepje kinderen leuk vindt, geef dan voor 9 december de 
naam en het adres door aan t.vandersterren@montessorischoolvenray.nl 
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(Wilt u dit eerst vragen aan die personen, zodat zij weten dat zij op woensdag 16 december in de ochtend 
bezoek krijgen en dus ook thuis zijn). 

Ook zijn wij op zoek naar ouders die een groepje kinderen willen begeleiden op woensdag 16 december.  
We vertrekken rond 10.45 uur van school. Het bezoekje zal ongeveer een uurtje duren. Kunt u hierbij helpen? 

Geef dit dan door aan Truus.  
Meer informatie over de winterviering volgt in het volgende weekbericht. 
 
 

 

 
  

 

 

 


