
 

 
 

 

 

.. Agenda 
16 maart  Studiemiddag alle lln. Vanaf 12.30 uur vrij 

17 maart  Bezoek Corpus voor de Bovenbouw  

20 maart  Dodehoek project 

20 maart  Week van de lentekriebels 
20+21 maart Aanmelden Voortgezet onderwijs 

21 maart  Lenteviering/leerkrachtendag 

24 maart  Natuur adoptieproject  

 

Kinderdebat 
Joep, Tony, Alaa, Pleun en Nynke hebben vandaag onze school vertegenwoordigd bij het 
Venrays Kinderdebat. Als gastspreker was Dhr. Raymond Knops, kamerlid, aanwezig. 
Om half 6 vanavond zal L1. beelden uitzenden van het kinderdebat. Onze kanjers 

hebben het super gedaan. Wij zijn heel trots op ze. Zij hebben hun mening over een 
aantal stellingen gegeven in een volle raadzaal. Knap hoor! 

Bezoek Corpus 
Op vrijdag 17 maart gaan we met de bovenbouw naar Corpus in Oegstgeest. Ze 
vertrekken om half negen met de bus en zullen tussen 16.00 en 16.30 uur weer terug op 

school zijn. Deze activiteit is georganiseerd als afsluiting van het project "Het menselijk 
lichaam ".De kinderen zullen een reis door het lichaam maken. 

Alle kinderen nemen een lunchpakket en voldoende drinken mee. Mobiele telefoons en 
geld blijven thuis.  

Dodehoekproject 

Op 20 maart 2017 zullen de kinderen van de bovenbouw, van 8.30 uur tot 12.00 uur een 
gastles krijgen over de dodehoek. Een dodehoekadviseur van VVN komt in de groep een 

complete Veilig op weg les aanbieden, waarin zij leren wat de dode hoek van een vrachtauto 
is en hoe zij het beste kunnen handelen als zij een vrachtauto, bus of tractor op straat tegen 
komen. 

Waarom les over de dode hoek?  
Kinderen gaan, naarmate ze ouder worden, vaker zelfstandig het verkeer in en krijgen dan te maken met 
vrachtwagens en ander zwaar verkeer. Ieder jaar gebeuren er tientallen ongevallen in de dode hoek. Vooral 
fietsers zijn kwetsbaar. 

Wat houdt Veilig op Weg in? 
Doel van het programma is om de leerlingen te leren hoe zij moeten handelen als zij in het verkeer te maken 
krijgen met een vrachtauto en andere grote voertuigen. De kernboodschap van Veilig op Weg is samengevat in 

twee vuistregels: 
 Vrachtauto? Blijf er rechts en ruim achter. 
 Houd meer dan drie meter afstand. 

Veilig op Weg bestaat uit twee lesonderdelen: 
1. Een theorieles, waarin de kinderen met behulp van een dvd en een test leren wat de dode hoek is en 

wat ze moeten doen als ze in het verkeer een vrachtauto tegenkomen. 
2. Een praktijkles, waarin de leerlingen achter het stuur van een vrachtauto plaatsnemen, om zelf te 

ervaren wat je vanuit de cabine wel en niet kunt zien. 

Week van de Lentekriebels 
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van 

kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het 

verschil tussen jongens en meisjes? 

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. 

Daarom doet onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart 
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2017. Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo geven we lessen over relationele 

en seksuele vorming. Via het ouderportaal ontvangt u volgende week meer informatie over deze week. Heeft u 

nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. 

Leerkrachtendag/lenteviering 

Op dinsdag 21 maart vieren wij onze jaarlijkse leerkrachten dag/lenteviering. Op 
deze dag mogen alle kinderen voor hun leerkracht een bloem mee brengen. Alle 

bloemen worden in de klas in een vaas gezet. Gedurende de ochtend van 8.30 uur 
tot 12.00 uur is er verrassing voor alle kinderen van onze school. Wat deze 
verrassing is, blijft nog even geheim.  Wat we al kunnen verklappen is dat we een 
stukje moeten lopen.  Laat uw kind schoenen aantrekken waar ze goed op kunnen 
lopen.  
Na deze verrassing zullen we samen gaan lunchen. De kinderen krijgen van ons 

een broodje knakworst en bekertje ranja. We zullen er voor zorgen dat er voor de kinderen, die een aangepast 
eetpatroon hebben, ook iets is. Hiervoor zullen betreffende ouders van deze kinderen benaderd worden.  
Tijdens het middagprogramma zullen de kinderen kunnen genieten van een leuke creatieve activiteit. Dit jaar 
zal dit bouw doorbrekend zijn. Alle kinderen kunnen één knutselactiviteit kiezen dat ze leuk en gaan doen in de 
klas waar deze plaatsvindt.  
Om deze dag op rolletjes te laten lopen hebben zullen we alle hulp kunnen gebruiken. We zoeken nog 

ongeveer 6 ouders. Mocht u het leuk vinden om ons te helpen, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de 

leerkracht van je kind. Het beloofd een leuke dag te worden!  

Natuur adoptieproject 
In het kader van actief burgerschap heeft onze school een natuurgebied in de omgeving van de 
Maasheseweg/Spurkterweg geadopteerd. De kinderen van de bovenbouw werken jaarlijks in het voor- en 
najaar een dagdeel in het geadopteerde gebied. Dit gebied is natuurlijk altijd toegankelijk om ook op andere 
momenten te bezoeken Op vrijdagmorgen 24 maart gaat de bovenbouw weer werken in ons natuur adoptie 
gebied. Zij worden daarin begeleid door het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen).Ze vertrekken 

om half negen op de fiets en zullen om 12 uur weer terug op school zijn.  

Even voorstellen: gezinscoach Venray 
Ik ben Will Aspers. Vanaf 1 januari werk ik als gezinscoach in Venray en ben ik 
verbonden aan de Montessori school. Daarnaast werk ik bij MEE in Venlo in de functie 
van consulent en mediator.  

In mijn werk nemen kinderen en hun ouders een centrale plek in. Ik gun het elk kind om 
in een 'warm nest' te kunnen opgroeien met een opvoeding die bij hun ontwikkeling 

past. De ouders, familie, vrienden en de school zijn hierbij onmisbaar.  
Als ouders vragen of zorgen hebben over de opvoeding of de ontwikkeling van hun 
dochter of zoon kunnen zij contact met mij opnemen. Dit kan ook via de school, 
bijvoorbeeld tijdens het koffie-uurtje. De contacten, gesprekken, met de gezinscoach 
zijn gratis. 
  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Will Aspers 
 
MfN-registermediator 
Consulent 
M: 088 465 37 53 

w.aspers@synthese.nl 
W.Aspers@mee-nml.nl  
 
Aanwezig: Ma t/m Vr 
 
MEE Noord en Midden Limburg 

Meedoen mogelijk maken 
T 077 396 15 15 
www.mee-nml.nl 
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