
 

 
 

 

 

.. Agenda 
16 november   Bezoek Sinterklaaskasteel voor de groepen 3 en 4 

17 november  Papa en mama morgen  

23 november  Studieochtend    

24 november  Schoen zetten / Voorleeswedstrijd 
25 november Pronkmiddag 

29 november Bezoek Pietenpakhuis voor de onderbouw 

30 november MR presenteert: Social media  

Papa en mama morgen 
Op donderdag 17 november organiseren wij onze jaarlijkse papa en mama morgen. Alle papa´s en mama´s 
zijn vanaf 08.30 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en) van hun kind(eren). Om 09.30 uur sluiten 

wij de ochtend af met een kopje koffie of thee in de teamruimte. 
Wij hopen op heel veel ouders; de kinderen geven u graag een lesje!  

Mobiel Planetarium  

Op school zijn we al geruime tijd bezig met het kosmische thema ‘Het heelal’. 
Op dinsdag 22 november komt een mobiel planetarium naar de school toe! Het mobiel 
planetarium is een opblaasbare koepel waar de kinderen in kunnen zitten en waarin zij 
een waarheidsgetrouwe afspiegeling van het heelal te zien krijgen. In dit planetarium 
krijgen de kinderen een interactieve les over de planeten, de sterren en alles 

behorende bij het heelal. Alle groepen krijgen hierdoor de kans om te ervaren en te 
zien hoe het heelal er in werkelijkheid uitziet! 

MR presenteert: Social media 
Tijdens de kennismakingsavond werden er veel vragen door ouders gesteld over hoe ze 
hun kinderen kunnen begeleiden/opvoeden in het gebruik van social media. De MR wilde 
hier graag mee aan de slag gaan en heeft daarom een ouderavond voor u georganiseerd op 
woensdag 30 november. Deze avond zal in het teken staan van gebruik social media, 

telefoon en cyberpesten. 
De avond begint om kwart voor 7 met koffie en thee en zal rond half 9 eindigen. 
Lijkt het u interessant om deze avond bij te wonen, stuur dan voor vrijdag 18 november 
een mail naar: mr@msvenray.nl 

Parkeren 
Wij vragen wederom uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de school. Mede ook omdat er 

vanuit buurtbewoners klachten zijn gekomen.  

 
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: 
 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.  
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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. 

Onze verkeerscoördinator Maurice zal, samen met verkeersouder Silvia Claassen, hiermee aan de slag gaan. 
Wellicht komt er binnenkort weer een parkeeractie….  

Pronkmiddag 

Volgende week kunt u van uw kind een uitnodiging verwachten voor een heuse 
Pronkmiddag!  
Hierbij nodigen wij u als ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden uit, om 
op vrijdag 25 november vanaf 14.15 uur in de groep(en) van uw kind(eren) te 

komen kijken. De kinderen zullen pronken met werkjes waar ze trots op zijn en 
waar ze de afgelopen tijd hard aan hebben gewerkt.  
Voorafgaand aan deze middag zal in de groepen een gesprek plaatsvinden met 
de kinderen over de gemaakte werkjes en de behaalde doelen. Kinderen kiezen 
zelf waar ze die middag mee gaan pronken. 

Sinterklaas 
Surprise groep 6 t/m 8 

Op maandag 14 november worden er in de bovenbouw lootjes getrokken. Alle kinderen die een surprise gaan 
maken krijgen maandag een brief mee met informatie over de surprise.  
 

Schoen zetten 
Op donderdag 24 november zetten wij allemaal de schoen op 
school. Deze schoen mogen de kinderen donderdagochtend mee naar 
school nemen. Op vrijdag 25 november verzamelen we vanaf 8.15 

uur op het schoolplein. De leerkrachten zijn dan buiten om de 
kinderen te verwelkomen. Om 8.30 uur gaan we allemaal gezamenlijk 
naar binnen.  
 
Sintactiviteit onderbouw en groep 3 en 4  
De kinderen van de onderbouw bezoeken dit jaar op dinsdag 29 

november weer het pietenpakhuis in het Limburgs Museum in Venlo. 
De organisatie hiervan loopt via Ine van de Laar. Ouders hebben via 
een mededeling aan de onderbouw al informatie ontvangen.  
De kinderen van groep 3 en 4 bezoeken op woensdag 16 
november het Kasteel van Sinterklaas in Helmond.  
We gaan bekijken hoe de Sint en de pieten daar wonen. Aangezien 
we om 12.05 uur zijn ingepland, zijn we om 13.30 uur terug op 

school. De ouders van de betreffende leerlingen hebben via het 
ouderportaal een oproep ontvangen om ons bij het vervoer te 
ondersteunen. Tot op heden hebben we nog niet genoeg vervoer voor 
alle kinderen. Hopelijk lukt het ons samen om dit rond te krijgen. De 
organisatie van die dag loopt via Noëlle van de Moosdijk. 
 

Sintactiviteit groep 1 tot en met 8 

Op vrijdag 2 december hebben we voor alle groepen en leuke wisselmiddag waarbij kinderen kunnen kiezen 
voor verschillende leuke sinterklaaswerkjes. Gedichten maken, pakjes inpakken en het maken van een mooie 
piet… allemaal werkjes in het teken van de Sint.   
 
Maandag 5 december 
Sinterklaas en zijn pieten komen er aan! En natuurlijk komen zij ook naar de Montessorischool.  

Op maandag 5 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 5 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  Ine van de Laar of Noëlle van de Moosdijk.  

Complimentenmachine 
Vanaf vandaag staat er enkele weken een complimentenmachine op school.  
Omdat 'wat je aandacht geeft, groeit'...  
De complimentenmachine is gevuld met zes verschillende Goedbezig-buttons. 
Leerkrachten kunnen deze aan leerlingen, ouders of collega’s geven om elkaars 
talenten zichtbaar te maken. Zo creëren de complimentenmachines een podium voor 

positief gedrag.  We hopen dat we er veel gebruik van kunnen maken! 



Voorleeswedstrijd 
Donderdag 24 november is het zover: De schoolronde van de Nationale Voorleeswedstrijd! 

In midden- en bovenbouwgroepen vinden binnenkort de voorrondes plaats. Uit elke groep 
worden 3 kandidaten gekozen. Zij mogen op donderdag 24 november tijdens een 

bloedstollende finale hun fragment voorlezen aan een vakkundige jury.  
De jury zal de kandidaten op verschillende onderdelen beoordelen. Uiteindelijk komt er 1 
winnaar uit! Hij/zij mag onze school vertegenwoordigen bij de Venrayse voorleeswedstrijd. 

Nieuws van de leerlingenraad 

Op 1 november heeft de leerlingenraad vergaderd met Petra en Truus. Veel zaken zijn hier besproken,  van de 

portfolio’s tot het parkeren. Wij zijn trots dat kinderen zo goed mee kunnen denken en praten over de 
schoolontwikkeling!  
Als bijlage bij dit weekbericht een uitwerking van deze bijeenkomst zoals deze door de kinderen zelf gemaakt 
wordt. Goed gedaan, Pleun!  

Een leuk theateruitje  

De Noord-Limburgse Theaters (Schouwburg Venray en De Maaspoort Theater & Events) hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om theater meer onder de aandacht te brengen bij gezinnen in de regio Noord-Limburg en 
presenteren u DE MAGISCHE FAMILIEWEKEN. 

Boekt u tijdens deze weken (12 november t/m 11 december 2016) tickets voor familievoorstellingen bij één 
van de twee theaters, maakt u kans op hele leuke prijzen. 
Een greep uit het prijzenpakket: 
Efteling-arrangementen t.w.v. € 450,- (2 overnachtingen en 3 dagen toegang tot het park, voor 4 personen) 
Jaarabonnementen en vrijkaartjes voor binnenspeeltuin Ballorig 
Boeken van “Vals” van Mel Wallis de Vries  

Merchandise pakketjes van diverse voorstellingen. 
Klikt u op http://www.schouwburgvenray.nl/uw-theater/nieuws/magische-familieweken/  voor meer informatie 
over deze promotie en vergeet u bij uw boeking niet de actiecode magisch16 in te vullen.  
Hopelijk tot ziens bij Schouwburg Venray en/of De Maaspoort Theater & Events. 
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