
 

 
 
 

 

 

.. Agenda 
13 juni: Koffie uurtje gezinscoach vanaf 8.30 uur  

14 juni: Excursie naar Aardbeienland voor middenbouw 1 en middenbouw 2  

16 juni: Verkeersexamen groep 7 

21 juni: Open middag van 13.00 – 15.00 uur 

22 juni: Verslagen mee 

23 juni: Verkeerscircuit: graag iedereen op de fiets of step 

Verslagen 

Donderdag 22 juni gaan de verslagen mee met uw kind. Heeft u na het ambitiegesprek aangegeven dat u een 
gesprek wenst naar aanleiding van het verslag, dan vindt dit plaats in de week van 26 juni. U kunt zich via het 
ouderportaal inschrijven voor de oudergesprekken vanaf maandag 12 juni. 

Uitstapje middenbouw  
Aanstaande woensdag 14 juni gaan onze middenbouwgroepen naar Aardbeienland. Dit is nog de afsluiting van 
het Kosmisch thema: ‘Classificatie van het plantenrijk’. 
Let op: we zijn pas rond 13.00 uur terug op school.  
Het tijdschema ziet er als volgt uit:   
  9.30 uur vertrek vanaf school naar Horst 
10.00 uur aankomst Aardbeienland te Horst 
12.15 uur afsluiting  van de activiteiten 

12.30 uur vertrek vanaf Aardbeienland naar school 
13.00 uur aankomst school 
We verzoeken u om uw kind op school op te halen!  
Het zou fijn zijn als de kinderen wat extra eten mee krijgen die dag. De dag duurt wat langer dan normaal, dus 
hebben we een extra pauze moment ingelast om samen nog iets kleins te eten en te drinken. U kunt hierbij 
denken aan een boterham of nog een extra stuk fruit. 
Voor drinken wordt gezorgd. 

Verkeersexamen groep 7 

Op vrijdag 16 juni om 9.00 uur gaan de kinderen van groep 7 hun praktisch verkeersexamen 
doen. 
We vertrekken iets voor half 9 op de fiets naar het Schouwburgplein. 
Het is noodzakelijk dat ieder kind het examen aflegt op een goedgekeurde fiets. 
Om uw kind goed voor te bereiden raden wij aan om de route een aantal keer met uw kind te 
fietsen.  

Groep 8 dag 

Op maandag 10 juli vindt de groep 8 dag plaats in Zaal De Pit in Overloon. . Op deze middag zal het officiële 
afscheid van groep 8 plaatsvinden. Alle kinderen van groep 8 gaan een optreden verzorgen. 
Ook alle andere groepen gaan een bijdrage leveren aan het afscheid van onze 
schoolverlaters.  

Deze optredens worden in het bijzijn van alle kinderen van de school, de ouders/grootouders 
etc. van de kinderen opgevoerd.  Tijd: 13.00 uur tot ongeveer 14.15 uur. 
Wij zijn op zoek naar ouders die kinderen willen vervoeren naar Zaal De Pit in Overloon. 
Vertrek vanaf 12.30 uur. Ouders die rijden zijn natuurlijk van harte welkom om de groep 8 
dag bij te wonen. 
Let op: 
Op maandag 10 juli worden alle kinderen om 14.30 uur opgehaald in Overloon. 
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Verkeerscircuit 
Op vrijdag 23 juni wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. Alle kinderen gaan dan hun praktische 

verkeersvaardigheid oefenen. Het is fijn als de kinderen op die dag met hun fiets (of step) naar 
school komen. 

De GMR zoekt nieuwe leden 

In het weekbericht van 19 mei jl. werd er een oproep gedaan dat onze GMR nieuwe leden zoekt. Tot op heden 
hebben wij echter nog niets mogen ontvangen. Vandaar deze herhaling. 
Denk en doe met ons mee! Medezeggenschap is binnen MOZON georganiseerd op school in de 
Medezeggenschapsraad (MR) en boven-schools in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De 

GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat uit vier ouders en vier 
leerkrachten. Voor de GMR hebben we actieve en betrokken ouders nodig. Als GMR-lid geeft u advies, heeft u 
instemmingsrecht en initiatiefrecht over diverse onderwerpen. Interesse? Graag ontvangen wij u aanmelding 
uiterlijk vrijdag 16  juni 2017 via g.vandenbeuken@msvenray.nl. Geef daarbij een korte toelichting op 
uw kandidaatstelling. Indien er meerdere aanmeldingen zijn, worden de oudergeledingen van de MR-en 
gevraagd hun stem uit te brengen. De GMR ziet uw aanmelding graag tegemoet! 

Huisvesting 
Gisterenavond  tijdens een vergadering van Commissie Leven in het Gemeentehuis in 

Venray is onze huisvesting besproken. Deze zaken komen op 27 juni tijdens de Gemeente 
Raad nogmaals aan bod. We hopen u dus vanaf die datum meer informatie te kunnen 
geven wat onze huisvesting betreft. 
Mocht u de bijeenkomst van Commissie Leven terug willen zien dan kan dat op: 
https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/371127  

Prikactie PO in actie  
Zoals u wellicht gelezen of gehoord heeft in de media is er sprake van een mogelijke prikactie (staking) in het 

primair onderwijs. Het voornemen van de PO raad is, om op dinsdag 27 juni, de schooldeuren een uur later te 
openen.  
MOZON is zich op dit moment aan het beraden of, en zo ja op welke wijze wij deel gaan nemen aan deze actie. 
Wij berichten u nu alvast dat er een kans is dat op 27 juni ook op onze school deze actie zal plaatsvinden. Dan 
kunt u , mocht het nodig zijn, al iets regelen om dat eerste uur op te vangen voor uw kind. 
Verdere informatie hoort u volgende week van ons. 

Lezen met de VakantieBieb-app  
In de zomervakantie zijn de kinderen vaak heerlijk aan het 

spelen. Een boek lezen is dan niet het eerste waar ze aan denken. 

Wij merken echter dat er na zo’n vakantie kinderen zijn die 

achteruit zijn gegaan in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt 

dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. In de 

vakantie lekker lezen: wij raden het daarom van harte aan! 

Wellicht kan de VakantieBieb voor de nodige afwisseling zorgen?  

De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni weer beschikbaar. De 

app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, 

zodat de keuze van e-books al voor de vakantie kan plaatsvinden. 

Veel leesplezier! 
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