
 
 
 
 
 

&.. Agenda 
12 maart: Arrangement Yoga 
14 maart:  Schoolvoetbal 
19 maart: Arrangement Yoga 
19 maart: Start week van de lentekriebels 
21 maart: Lenteviering/leerkrachtendag 
21 maart: Montessori-middag van 13.00 tot 15.00 uur 
26 maart:  Start kosmisch thema: classificatie van dieren 
27 maart: 13.30 uur koffie-uurtje gezinscoach 
29 maart:  Opa- en oma ochtend 
29 maart: MR vergadering 17.30 tot 19.00 uur 
30 maart: Studiedag alle leerlingen vrij 
 

Kinderdebat 
Vandaag hebben 5 kinderen uit de bovenbouw meegedaan met het Venrays Kinderdebat. Het Kinderdebat 
werd gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Venray. Bijna alle scholen van de gemeente Venray 
deden mee. De burgemeester en de wethouder van onderwijs leidden het debat.  
Tijdens dit debat worden een aantal stellingen besproken waar de kinderen hun mening over gaven.   
Er werd gesproken over:  
De gemeente zou scholen enkele zwemlessen per jaar moeten aanbieden.  
Het winkelcentrum moet kleiner worden.  
Drugsoverlast moet door de gemeente beter worden aangepakt.  
De gemeente moet het leerlingenvervoer naar bijvoorbeeld de middelbare school Metameer betalen.  
De gemeente moet ervoor zorgen dat de boeren minder varkens en kippen houden.  
Van onze school deden mee:  
Yzanne, Liene, Tony, Alaa en Nienke.  
Wij zijn supertrots op onze debaters. Wij vinden het heel knap om voor een volle zaal, door een microfoon, met 
de pers erbij jouw mening te geven!  

Montessori-avond 
Wat een fijne Montessori-avond hebben we gehad! Samen hebben we gesproken over de 
Montessori-werkwijze aan de hand van bekende quotes van Maria Montessori. Ook zijn er lesjes 
gegeven met rekenmateriaal. Het optellen van grote getallen is volop geoefend deze avond.  
Daarnaast hebben we samen gesproken over opvoeding.  
We willen alle aanwezige ouders van harte bedanken voor hun komst en hun openheid.  
Wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar.  

Schoolfruit 
Ook volgende week is er op woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan 
gesmuld gaan worden van galiameloen, halfbloed-sinaasappel en peer.  
 
Wist u dat?  
Jonge kinderen eten vaker voldoende fruit en groente dan oudere kinderen 
Bij kinderen van 1-4 jaar haalt 50 % de norm voor fruit en 59 % voor groente. Voor kinderen van 9-12 jaar 
haalt 20 % de norm voor fruit en 25 % de norm voor groente. Kinderen van 4-8 jaar zitten daar tussenin. Dit 
komt uit onderzoek van de leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking 
met RIVM en het Voedingscentrum. 
De aanbevolen hoeveelheid groente en fruit is verschillend voor jongere en oudere kinderen. De aanbevolen 
hoeveelheid is:  
 1-3 jaar  4-8 jaar  9-13 jaar  
Gram groente per dag 50-100 100-150 150-200 
Porties fruit per dag  1,5 1,5 2 
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Week van de lentekriebels 
Ook wij doen mee aan de Week van de Lentekriebels. Het is voor u handig om te weten waar de lessen over 
gaan. Dan kunt u er thuis met uw kind over doorpraten en bent u bij vragen van uw kind goed voorbereid.  
Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week 
relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het 
thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, 
gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.  
Doel	en	meerwaarde	van	deze	week	
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele 
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel 
verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en 
seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende website:	
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-

ouders 

 

 
 

Leerkrachtendag/lenteviering 
Op woensdag 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 12.30 uur gaan de kinderen 
verschillende workshops volgen.  
De activiteiten zijn bouw-doorbrekend, kinderen werken niet alleen in hun 
eigen groep. Alle kinderen kunnen één knutselactiviteit en één workshop 
kiezen die ze leuk vinden. 
Tussendoor hebben we even een pauze waar de kinderen kunnen genieten 
van een gezonde versnapering. 

Om deze dag op rolletjes te laten lopen kunnen we uw hulp 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 uw kind. Het 
belooft een leuke dag te worden! 

Gezocht 
Onze werkgroep kosmisch onderwijs is voor het nieuwe kosmische thema op zoek naar een aantal zaken:  

• een aquarium waarin we kikkerdril kunnen doen;  
• een soort aquarium met gaas voor vlinders;  
• een broedmachine om eieren te laten uitkomen. 

Wie o wie kan ons daaraan helpen? Desiree of Maurice horen het heel graag van u!  

Bericht van Petra       
Allereerst bedankt voor alle berichtjes, cadeautjes en kaartjes!   
Gelukkig gaat het langzamerhand steeds beter met mij. Ik ben nog niet voldoende hersteld om weer volledig 
aan de slag te gaan maar ik probeer voorzichtig mijn werkzaamheden weer op te pakken.  
Wat is het dan fijn dat wanneer je maar enkele momenten aanwezig bent, je zo enthousiast en belangstellend 
begroet wordt. Wat is het dan genieten als kinderen voor het raam van de teamkamer blijven staan en maar 
blijven zwaaien!  
 
Ontzettend trots ben ik op mijn collega’s, hoe zij samen alles opgepakt hebben tijdens mijn afwezigheid.  
Trots ben ik op Gea, die een groot gedeelte van mijn taken heeft overgenomen.  
Trots ben ik op Truus die de zorgtaken voor haar rekening neemt en hiervoor vele gesprekken voert met 
collega’s, kinderen en ouders.  
Trots ben ik op Maurice, die zorgt voor onze ICT, die onze veiligheid als preventiemedewerker bewaakt en die 
lid is van de werkgroep kosmisch onderwijs.  



Trots ben ik op Desiree, die de belangen van het team vertegenwoordigd in de MR en die lid is van de 
werkgroep kosmisch onderwijs.  
Trots ben ik op Noëlle die twee verschillende banen combineert alsof het niets is en op de twee dagen dat ze bij 
ons werkt er ook met volle kracht voor gaat. Noëlle is o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal 
vieringen.  
Trots ben ik op Mieke en Maica, die toch echt pas dít schooljaar gestart zijn in onze onderbouwgroep. Beiden 
hebben zich in korte tijd al onmisbaar gemaakt binnen ons team.  
Trots ben ik op Anne, die elke dinsdag de kinderen van de Eureka!groep weet te motiveren en te verwonderen.  
Trots ben ik op Gerard waarvoor geen klusje of taak te veel is. Van boodschappen doen en het uitvoeren van 
kleine reparaties tot het begeleiden bij excursies.  
Trots ben ik op al onze stagiaires en vrijwilligers. Wat fijn ook om te merken dat deze mensen zich bij ons thuis 
voelen.  
Samen staan wij heel sterk!  
 
Ontzettend trots ben ik ook op onze groeiende school.  
Wij weten nú al dat we volgend schooljaar weer gaan groeien. Hoe groot deze groei exact is, weten we op dit 
moment nog niet, omdat we nog niet alle inschrijvingen binnen hebben.  
Mede dankzij deze groei hebben we Marivi Weijs, oud-stagiaire van onze school, als nieuw teamlid kunnen 
verwelkomen. Marivi ondersteunt de leerkrachten en zal in alle groepen werkzaam zijn. Tijdens mijn 
afwezigheid zal zij ook nog groepstaken van Gea overnemen, zodat Gea groepsvrij is.  
Welkom terug Marivi!  
In een volgend weekbericht zal Marivi zich nader aan u voorstellen.  
 
Zoals u van ons gewend bent, proberen wij altijd rond de meivakantie de groepsindeling bekend te maken. Dat 
streven blijven we behouden.  
Om goed te kunnen plannen is het voor ons belangrijk dat we alle ‘ kinderen in beeld hebben’. Kent u nog 
mensen die overwegen hun kind in te schrijven op onze school? Wilt u hen dan aangeven dat wij dit het liefst 
zo snel mogelijk weten. Wellicht kunt u hen nog uitnodigen voor de landelijke Montessori Open Dag op 
woensdag 21 maart. Omdat wij dan onze jaarlijkse Lentedag vieren, zetten wij ’s middags onze deuren open.  

Educatieve voorstelling "Lang Geleden" 
‘Lang Geleden’ is een muzikale tijdreis waar onze Nederlandse 
geschiedenis op een humoristische wijze gebracht wordt. Het 
publiek komt oog in oog komt te staan met prins Willem van 
Oranje, Hugo de Groot (die in een boekenkist uit Slot 
Loevestein wist te ontsnappen) en met de jonge Jacoba van 
Beieren (die op haar vijfde uitgehuwelijkt werd aan een Franse 
prins). Sommige verhalen klinken bijna te sprookjesachtig om 
waar te zijn, maar ze zijn allemaal echt gebeurd! 
Deze bijzondere productie  maakt de belangrijkste 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis toegankelijk 
voor kinderen. Voorzien van kleurrijke decors en kostuums, 
swingende muziek en vooral veel humor, komen de meest 
spraakmakende verhalen tot leven en houdt het publiek van 
begin tot eind geboeid! Een absolute aanrader voor iedereen vanaf 6 jaar! 
  
De kinderen kunnen voor de voorstelling in de foyer deelnemen aan een Geschiedenis Experience en na afloop 
komen de acteurs naar de foyer voor een Meet & Greet. Zaterdag 17 maart a.s. in Venray.  
Meer info & tickets	|	http://bit.ly/2ibKYr4	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


