
 

 
 

 

 

.. Agenda 
11 april  Inloopochtend 

   Workshop voor ouders: Kinder-EHBO  

13 april  Laatste keer schoolfruit  

14 april  ANWB Streetwise 
17 april  2e paasdag alle leerlingen vrij  

18 t/m 20 april Eindtoets groep 8 

19 april   Bibliotheekbezoek middenbouw  

21 april  Koningsspelen 

22 april t/m 7 mei Meivakantie 

Schoolfruit 
Gedurende een half jaar heeft onze school meegedaan met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 
Door EU-Schoolfruit leerden kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat was niet alleen gezond, maar ook gezellig! Volgende week is het de laatste keer dat het schoolfruit 
wordt geleverd.  

Kosmisch 
Voor ons nieuw kosmisch thema: de classificatie van het plantenrijk, krijgen binnenkort (2 juni) alle groepen 
een gastles vanuit ‘ervaar de natuur’ uit Venlo. Hierbij krijgen de kinderen les over voedselplanten en zullen er 
verschillende proefjes worden gedaan. Dit wordt een actieve en zeer interessante gastles!  

Bibliotheekbezoek middenbouw 
Het zal je maar gebeuren…. op een ochtend kom je in de bibliotheek en het is 
een grote rommel! Anansi de spin is op bezoek geweest! Wie komt er helpen 

om de rommel op te ruimen en om Anansi te zoeken en terug te stoppen in zijn 

verhaal?   
Tijdens dit bibliotheekbezoek luisteren de leerlingen  van de middenbouw naar 
het verhaal over Anansi, die in de bibliotheek is geweest. Anansi heeft er een 
rommeltje van gemaakt: boeken liggen door elkaar en staan op de verkeerde 
plaats. Het verhaal wordt verteld aan de hand van vertelplaten die in een 
vertelkastje, een kamishibai, passen. De leerlingen gaan vervolgens op zoek 

naar Anansi. Ze verzamelen sporen van de spin, zodat ze zijn schuilplaats 
ontdekken. Tijdens hun speurtocht op woensdag 19 april maken ze kennis 
met verschillende aspecten van de (school)bibliotheek.  

ANWB Streetwise 

Op school voelen we ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB 
Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 14 april 2017 naar onze school te komen. Streetwise is een praktisch, 
maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma. Professionele instructeurs komen een ochtend naar 

onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel 
mogelijk nagebootst.  
De vier onderdelen zijn: 
1. Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 

verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

2. Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de 

noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

3. Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en 

het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

4. Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
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Vanaf 8.30 uur tot 10.00 uur zal er in de Rozemarijn een remweg- en reactiesnelheidstest plaatsvinden. 
Daarom zullen wij, in goed overleg met de gemeente, de in- en uitgang tijdelijk afzetten. Wij vragen u ook om 

in deze tijd de auto niet langs de straat te parkeren. Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren.   
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.  
http://www.anwb.nl/streetwise  

We gaan er samen met de kinderen een leuke maar vooral gezellige dag van maken!! 

Koningsspelen  
Vrijdag 21 april 2017 vinden de Koningsspelen plaats. De organisatie is  
hard aan het werk om er weer een leuke dag van te maken. Er staan 

diverse sportieve activiteiten op het programma. Het is leuk als uw kind, 
indien mogelijk, oranje kleding draagt. Op vrijdagochtend zullen we 
starten in de gymzaal. Daarom willen wij u vragen om uw kind(eren) 
gymschoenen mee te geven. Van de kinderen uit de onderbouw zijn de 
gymschoenen al op school aanwezig.   

 
Ook dit jaar zullen wij weer een feestelijke maaltijd hebben. Tussen 11.00 en 12.00 uur krijgen de 
kinderen in hun eigen groep een heerlijke brunch aangeboden. Geef uw kind toch nog een snack 
mee, mocht het zo zijn dat hij/zij nog honger heeft. Wij zorgen voor voldoende drinken.  

Na de pauze, vanaf 12.00 uur gaan we allemaal spelletjes op het veld spelen. Aan het einde van 
deze feestelijke dag volgt nog een kleine verrassingsactie. U bent vanaf 14.00 uur van harte 
uitgenodigd om te komen kijken. We gaan er een leuke en sportieve dag van maken! 

Onveilige oversteek 
Veilig Verkeer Nederland merkt dat er in veel 
gemeentes nog onveilige oversteekplaatsen zijn op de 
routes van en naar school.  

Om dit in kaart te brengen hebben wij uw hulp nodig! 
Kent u een onveilige oversteekplaats(en)? 
Vindt u dat de routes van en naar school in uw 
omgeving veiliger kunnen?  
Doe dan een melding op participatiepunt.vvn.nl of 
stuur een mail naar ons en wellicht kunnen we samen 
de situatie verbeteren.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet voor 
verkeersveiligere routes van en naar school! 
 
Met vriendelijke groet, 

Regioteam Limburg 

Lekker de natuur in!!! 
Vakantie-activiteit voor de jeugd van het IVN 

Het IVN Geijsteren-Venray organiseert in de meivakantie  
op dinsdag 25 april  een activiteit voor de jeugd van 6 - 12 jaar. Een speurtocht 
vol geheimen rondom het gebied van de Broekberg, de St. Goarkapel en het 
stroomgebied van de Molenbeek te Wanssum. Ooit de wolven gezien en naar het 
geheim geluisterd van St.Goar. Allerlei wriemelbeestjes bespeurt in het water en 
onder het dode hout en boomschors. We gaan van alles ontdekken met allerlei 

opdrachten en belevenissen,  
dit maakt het namelijk nog veel leuker. 
Wanneer? Dinsdag 25 april 
Startplaats: Om 10.00 uur bij de tennisbanen, Gagel 2, 5861 CZ Wanssum   
Je kunt meedoen en genieten als je je aanmeldt. Geef je snel op. 
Voor dit natuurproject geldt: Draag laarzen of stevige schoenen en kleren die nat en vies mogen worden. 
Deze activiteit is kosteloos!!! 

Kinderen tussen 6-12 jaar kunnen zich per email aanmelden bij: 
Marleen Jacobs: jacobs_marleen@hotmail.com 
Wim mommen: mommen@home.nl 
Vermeld bij aanmelding: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer. 
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