
 

 
 

 

 

.. Agenda 
18 februari  Open Dag 

21 februari  Koffie-uurtje gezinscoach 

24 februari  Carnaval op school. Alle lln. Vanaf 12.30 uur vrij  

27 februari  Begin voorjaarsvakantie t/m 5 maart 
07 maart  Naschoolse workshop Mad Science  

08 maart  Landelijke Montessori Open Dag 

10 maart  Jongeren Debat bovenbouw  

 

Carnaval  

Tijdens de week voorafgaand aan de carnavalsviering zijn wij elke dag al een beetje verkleed.  
 Op woensdag 22 februari mogen de kinderen zelf een kleur 

uitkiezen en deze kleur voeren ze door in  hun outfit en/of kapsel.. 

 Op donderdag 23 februari  staan de prins en prinses bij ons 

centraal. De kinderen mogen zich uitdossen in de carnavals-kleuren 

(rood, geel en groen). De prins en prinses gaan op bezoek in iedere 

groep. 

 Op vrijdag 24 februari is de dag waarop alles mag, trek je 

mooiste carnavalsoutfit aan en vier samen met ons carnaval!  

Wij lopen natuurlijk op vrijdag 24 februari ook weer mee met de  optocht door Landweert. De kinderen mogen 
op deze dag hun versierde step, fiets, skates etc. (geen oxboard!) mee naar school nemen om te 

gebruiken tijdens de optocht.  
•  De kinderen krijgen na afloop van de optocht een krentenbol en een beker ranja. Zij hoeven deze dag 

geen fruit mee te nemen. 
•  Serpentines mogen meegenomen worden. Confetti laten we thuis! 
Let op: Op vrijdag 24 februari haalt u uw kind(eren) om 12.30 uur op bij het Stekske! 

Open Dag  

Op zaterdag 18 februari organiseren wij onze jaarlijkse Open Dag. Het thema van dit jaar is : 

Prikkel je zintuigen. Naast nieuwe ouders en kinderen nodigen wij ook onze eigen leerlingen 
uit om deel te nemen aan alle leuke activiteiten.  

Mad Science 
Mad Science komt op Montessorischool Venray! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show vorige week, konden leerlingen van groep 3 t/m 8 
zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus. Inmiddels hebben zich al 22 leerlingen 
aangemeld. In totaal kunnen er 24 kinderen deelnemen aan de naschoolse techniekcursus, dus wees er snel 

bij! De kinderen worden vier weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter 

zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper. 
De data voor deze dinsdagen zijn: 
7 maart 
14 maart 
21 maart 

28 maart 
De cursus is van 14:45 tot 15:45 uur. De kinderen die deelnemen worden vanaf 14.30 uur opgevangen door 
een pedagogisch medewerker en/of leerkracht onder het genot van een glas ranja. 
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Landelijke Montessori Open Dag 
Op 8 maart vindt de landelijke Montessoridag plaats.  

Op deze woensdag openen scholen, peuterspeelzalen, peutergroepen, kindercentra en opleidingen hun deuren 
voor ouders, PABO-studenten en andere belangstellenden. Ook wij openen graag onze deuren.  U bent van 

harte welkom om tussen 9.00 en 14.00 uur spontaan binnen te lopen en een kijkje te nemen in onze 
verschillende groepen. 

Kinderdebat  

Op vrijdag 10 maart gaan 5 kinderen van de bovenbouw onze school vertegenwoordigen bij het Venrays 
kinderdebat. 
Ons debatteam bestaat uit: Joep, Nynke, Tony, Alaa en Pleun. Zij worden gecoacht door de heer John Niessen.  
De volgende stellingen zullen behandeld worden: 

 In Venray moet “zwarte piet” zwart blijven. 

 Het huidige winkelaanbod in Venray is prima. 

 Cameratoezicht houdt vandalisme tegen.* 

 In Venray is voldoende te doen voor kinderen van 10-13 jaar. 

De vijfde stelling sluit aan  bij de actualiteit van de Tweede Kamer verkiezingen. Deze is nu nog niet bekend. 

Wij wensen de debaters veel succes! 

Voorleeswedstrijd 
Sara uit groep 8 heeft vandaag onze school vertegenwoordigd bij de Venrayse 
voorleeswedstrijd. 
Zij heeft een stuk uit het boek “Pijnstillers” van Carrie Slee voorgelezen. 
Van de jury kreeg Sara veel complimenten over haar rustige en duidelijke stem. 
Helaas is ze niet door naar de regionale voorleeswedstrijd. 

Ze is en blijft onze voorleeskampioen! 

Veiligheid 
Dankzij de MR was de bovenbouw vandaag extra zichtbaar voor het verkeer, terwijl zij op 
weg waren naar de voorleeswedstrijd. Het was een prachtig gezicht om deze lange, gele 
colonne met het logo van onze school door Venray te zien rijden. 

Bericht van Kindervakantiewerk 
 

 

Hallo allemaal, 

Natuurlijk zijn wij als KVW Venray al bezig met het programma voor de KVW week van 2017. 
We hebben al een heleboel dingen verzonnen en we hebben er al heel veel zin in, jullie ook? 
Wat we wel al kunnen verklappen is het thema van dit jaar en voor dit jaar hebben we het 
volgende bedacht: “KVW en het verwarde sprookjesbos”. Klinkt wel spannend toch.  
Hopelijk tot snel.  

Heel veel groetjes van de organisatie van KVW Venray. 

https://www.facebook.com/events/1654525061431311/


Facebook 
Stichting MOZON verhuist per 1 maart naar een andere 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/stichtingmozon/ Ga je mee? Wil je dit bericht alsjeblieft delen en 
onze nieuwe pagina liken? 
Dankjewel! 
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