
  

 
 

 

 

.. Agenda 

  26 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7   

  27 mei Leerlingen groep 1 + 2 vrij 

  03 juni  Excursie Waterzuivering bovenbouw  

   

Avond4Daagse  
Op donderdag 9 juni begint het jaarlijkse wandelfeest. In de bijlage bij dit weekbericht de 
herhalingsoproep voor het aanmelden voor de Avond4Daagse.  
Wij zijn heel blij met het initiatief van enkele enthousiaste ouders om dit evenement voor 
onze school te organiseren. Natuurlijk hopen we op een flinke delegatie wandelaars 
namens onze school! Op dit moment staat de teller op 42 leerlingen! 

Overblijven  
Om kinderen tijdens het overblijven nóg meer mogelijkheden te bieden zijn we vandaag gestart met 
‘Overblijven-nieuwe stijl’. Dat wil zeggen dat de kinderen kunnen kiezen wáár ze tijdens de pauze willen spelen: 
op het veld of op het plein. Op het plein kan daarbij gekozen worden voor spelletjes, maar ook voor kleuren of 
lezen. Hiervoor zijn speciaal materialen aangeschaft.  
Voordat de pauze begint kiezen de kinderen waar ze naar toe gaan, en daar blijven ze dan ook de hele pauze.  
Na een aantal weken zullen we dit, natuurlijk samen met de kinderen, evalueren en bekijken waar nog 
aanpassingen nodig zijn. 

Verkeersexamen 
Volgende week donderdag, 27 mei nemen de zevende groepers deel aan het praktisch verkeersexamen. De 
kinderen zullen vanaf 9.45 uur op het Schouwburgplein vertrekken.  Supporters zijn van harte welkom op het 

Schouwburgplein!  
  

Jaargang 7: nummer 16  19-05-2016                                                                                     Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen  
             



Bijlage:  
 

 

 

 

 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Op vrijdag 15 juli is het weer zover Venray Muzikaal Totaal (VMT), met net als andere jaren het altijd 

leuke en spectaculaire kinderpodium. 

Dat wil zeggen dat wij ook dit jaar weer op zoek zijn naar jonge talenten die graag willen optreden. Dus als jij 

kunt zingen, een instrument bespelen, dansen, playbacken en noem het maar op, dan zijn wij op zoek naar jou!   

Alle enthousiaste kinderen tot en met 14 jaar kunnen zich inschrijven voor het kinderpodium. Je mag in je 

eentje optreden of met een paar vrienden of vriendinnen.  

Verzin dus een leuke act, begin vast met oefenen en geef je snel op voor een optreden op ons kinderpodium 

2016, op de Grote Markt in Venray. 

Een deskundige jury zal met veel plezier jullie acts bewonderen en dan zijn er natuurlijk weer een aantal 

prijzen te verdelen. Naar gelang de inschrijvingen zullen we een aantal categorieën samenstellen en er is 

zeker de wisselbeker, voor het allermooiste, origineelste, meest indrukwekkende optreden van de avond. 

 

Het kinderpodium zal ongeveer tussen 18.00 en 19.30 uur plaatsvinden. 

Naast het kinderpodium zal er op diverse podia de hele avond volop live muziek te horen zijn.  

Het belooft dus weer een gezellig feest te worden met vertier voor jong en oud.  

 

Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op telefoonnummer 0478-588947 (Bea) of telefoonnummer 

0478-511801 (Yvette)  en kijk eens op de site van www.venraymuzikaaltotaal.nl   

 

Geef je op vóór vrijdag 1 juli !! 

In de week daarna maken wij de planning en krijg je te horen hoe laat en waar je je precies moet melden. 

 

Vul het inschrijfformulier in en stuur dit per post naar : 

Venray Muzikaal Totaal,  

Eligiusweg 28 5801 JL Venray 

Of geef je op via de site www.venraymuzikaaltotaal.nl , waar je deze brief ook kunt vinden.  

 

Wij rekenen op jullie deelname! 

 

Yvette, Jorianne, Maartje en Bea  

Kinderpodium → Venray Muzikaal Totaal 
 

 
 
   

  

  

Aan: alle kinderen tot 14 jaar 

      in de gemeente Venray  

http://www.venraymuzikaaltotaal.nl/
http://www.venraymuzikaaltotaal.nl/


       
 
 

Feest mee met KVW 

 

Kinder vakantie werk Venray bestaat dit jaar 65 jaar en dit willen we graag groots vieren met de 

kinderen in de groepen 3 t/m 7 van alle Venrayse, maar zeker ook kerkdorpse basisscholen. 

 

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli 2016 vindt weer de kinderweek plaats van 

Kindervakantiewerk Venray. Het thema van dit jaar is ”Feest mee met KVW” en het programma 

staat hier helemaal van in het teken. De organisatie heeft weer veel nieuwe ideeën, maar de 

succesvolle programma-onderdelen van de afgelopen jaren zullen natuurlijk niet ontbreken. 

 

Zo zijn er natuurlijk vooral veel sport- en spelactiviteiten en de kinderen kunnen weer lekker 

knutselen. Ook dit jaar hebben we weer leuke karakters die je tijdens de hele week tegen kunt 

komen. Net als andere jaren is er weer een uitstapje met de bus. 

 

De informatieboekjes zijn inmiddels al op alle basisscholen uitgedeeld aan alle kinderen van groep 3 

tot en met 7. In dit informatieboekje staan alle details en bijzonderheden over Kindervakantiewerk. 

Aanmelden is dan tot en met 26 Mei mogelijk met de aanmeldknop op onze site www.kvw-

venray.nl. Niet wachten en meld je snel aan!!! 

 

Net zoals alle voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer op zoek naar vrijwilligers die ons de hele 

week, 1 of meer dagen, of een dagdeel kunnen helpen. Alle hulp is welkom. Voor meer informatie of 

aanmelding is kindervakantie werk bereikbaar via www.kvw-venray.nl. 

 

Vind je het leuk om te organiseren en ligt je passie bij het werken met kinderen, wij zijn dringend op 

zoek naar oraganisatieleden. We vergaderen 1x per maand op het terrein van de Bouledrome in 

Venray. We bieden een leuke club met mensen die zich vol overgave inzetten voor 

kindervakantiewerk en we bieden je een leuk begin van de zomervakantie!!! Aanmelden kan ook via 

www.kvw-venray.nl.  

 
 

 

 Venray, 16 mei 2016 

http://www.kvw-venray.nl/
http://www.kvw-venray.nl/

