
 
 
 
 
 

&.. Agenda 
27 maart:  Start kosmisch thema: classificatie van dieren 

 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 
2 april:  2e paasdag alle leerlingen vrij 
5 april:   Verkeersexamen groep 7 
6 april:  Pronkmiddag vanaf 14.15 uur  

Schoolfruit 
Ook volgende week is er weer schoolfruit voor alle kinderen. Er kan dan gesmuld gaan worden van paprika, 
kiwi en appel. 
Waarom schoolfruit? 

• Het is lekker en gezond. Slechts één procent van de kinderen eet 
voldoende groente en vijf procent eet voldoende fruit. De porties 
vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede 
eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

• Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed 
schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook 
eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt 
schoolfruit prettig. 

• Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het 
schoolfruitbeleid uit te leggen. 

• Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage  
klimaatbelasting. Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook 
voor een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

• Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de 
verschillende soorten fruit en groente. 

• Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te 
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen 
dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 

• Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

Gezonde school 
Niet alleen tijdens de fruitpauze vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan gezonde voeding. Ook 
tijdens de lunchpauze staan we hier bij stil.  
Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw kind(eren) zo veel mogelijk een gezonde lunch mee te geven.  
In ons voedings- en traktatiebeleid staat daarover het volgende:  
Tijdens het overblijven, kunnen de kinderen eten, drinken, spelen en uitrusten. Leerkrachten eten samen met 
de kinderen in de klas. Door voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te 
concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen. De school wil 
daarom graag het volgende voor de lunch zien:  
1. Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (bij voorkeur volkoren of bruin), mueslibol, rauwkost en/of fruit. 
Geen snoep, koeken of chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten.  
2. Houdbaarheid etenswaren: als het warm is op school worden bederfelijke vleeswaren afgeraden (ook in de 
winter wanneer de verwarming aan staat.) Een goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en 
voorkomt uitdrogen.  
3. Advies voor beleg: beleg dat niet teveel verzadigd vet en zout bevat, zoals 30+kaas, 20+ of 30+ smeerkaas 
met minder zout, ei, hüttenkäse en light zuivelspread. Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of 
suiker. Groente en fruit ,zoals komkommer, paprika, banaan, appel, aardbei en tomaat. Lekker als beleg of 
voor erbij.  
4. Kinderen drinken bij voorkeur water (of halfvolle melk, karnemelk, of yoghurtdrank zonder toegevoegde 
suikers). Energiedrank en frisdrank zijn niet toegestaan. 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Marivi Weijs, ik ben 21 jaar en woonachtig 
in Oostrum.  
Sinds februari kunt u mij dagelijks tegenkomen op 
school. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd als lerares 
basisonderwijs. Na een aantal vervangingen heb ik de 
kans om te komen werken op de Montessorischool in 
Venray met beide handen aangegrepen.  
Twee jaar lang heb ik hier stage mogen lopen en ik ben 
blij om weer terug te zijn. Mijn werk bestaat 
voornamelijk uit het ondersteunen in verschillende 
groepen en het overnemen van groepen als de vaste 
leerkracht andere taken heeft of bijvoorbeeld ziek is.  
Ik werk met veel plezier in de verschillende groepen en 
zal u vast nog eens tegenkomen.  
 
Tot op school! 

 
Veilig parkeren 
Wij vragen uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de 
school.  
In dit weekbericht beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten die 
de veiligheid voor uw kinderen vergroten:  
Veilig parkeren  
De plekken waar wel geparkeerd mag worden:  
• Op de parkeervakken voor de huizen en naast de school  
• Op de groenstrook  
De plekken waar vanwege de onveiligheid niet geparkeerd mag worden: 
 • Vanaf het bord van Montessori Kinderopvang tot na de bocht tegenover 
schoolwoning 22.  
Dit geeft een onveilige en onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die naar 
en van school lopen.  
Voorkeur rijrichting  
Wij vragen al het autoverkeer om tijdens het brengen en ophalen van de kinderen de Rozemarijn ter hoogte 
Montessori Kinderopvang in te rijden. U kunt dan parkeren op de plekken die bekend zijn (parkeerplaatsen bij 
de huizen of de groenstrook). Als u de Rozemarijn na het brengen of ophalen aan de andere kant uitrijdt volgt 
u de voorkeursrijrichting. Geef dit a.u.b. ook door aan de opa’s en oma’s en iedereen die de kinderen naar 
school brengen en/of ophalen zodat deze ook op de hoogte zijn van de afspraken. We hopen dat iedereen er 
rekening mee houdt om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken en te houden.  
Overleg wijkteam  
We hebben regelmatig overleg gehad met het Wijkteam Landweert. We hebben hier onder andere de 
verkeerssituatie rondom de school besproken. Het wijkteam gaf aan, signalen van buurtbewoners te hebben 
ontvangen, dat regelmatig auto’s geparkeerd worden in voortuinen of voor opritten. Dit is natuurlijk zeker niet 
de bedoeling en we doen een dringend verzoek om uw auto goed te parkeren zodat de buurtbewoners geen 
overlast ondervinden van parkeergedrag rondom de Montessorischool.  
Bedankt voor jullie medewerking! 

Opa en oma morgen 
Op donderdag 29 maart organiseren wij onze jaarlijkse opa en oma morgen. Vanaf 08.30 uur staat de koffie 
klaar in de teamruimte. Alle opa’s en oma’s zijn van 08.45 uur tot 09.30 uur van harte welkom in de groep(en) 
van hun kleinkind(eren).  
Wij hopen op vele grootouders; de kinderen willen heel veel lesjes geven! 

Pronkmiddag 
In de week van 2 april kunt u van uw kind een uitnodiging verwachten voor een 
heuse Pronkmiddag!  
Hierbij nodigen wij u als ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden uit, om 
op vrijdag 6 april vanaf 14.15 uur in de groep(en) van uw kind(eren) te komen 
kijken. De kinderen zullen pronken met werkjes waar ze trots op zijn en waar ze 
de afgelopen tijd hard aan hebben gewerkt.  
Voorafgaand aan deze middag zal in de groepen een gesprek plaatsvinden met 
de kinderen over de gemaakte werkjes en de behaalde doelen. Kinderen kiezen 
zelf waar ze die middag mee gaan pronken. 



Lekker de natuur in!  
Het IVN Geijsteren-Venray organiseert in de meivakantie op dinsdag 1 mei 
2018 een activiteit voor de jeugd van 6-12 jaar.  
De natuur beleven met alle zintuigen  
Hoe voelt ??? Zoeken naar ??? Proeven van ???  
Luisteren naar ??? En hoe ruikt ???  
Maar vooral beleven. En dat allemaal bij de Kasteelruïne van Geijsteren.  
We gaan naar de maas en de toren van het kasteel in.  
Wanneer?  
Dinsdag 1 mei om 10.00 uur.  
Het duurt tot 12 uur, dan kunnen de ouders de kinderen weer ophalen.  

Startplaats: De Kasteelruïne aan de Maasheseweg, 5862 AB te Geijsteren.  
Voor dit natuurproject geldt:  
Draag laarzen of stevige schoenen en kleren die nat en vies mogen worden. Deze activiteit is kosteloos!!!  
Je kunt meedoen en genieten na aanmelding. Geef je snel op. Vermeld: naam, leeftijd, adres,telefoonnummer.  
Kinderen tussen 6–12 jaar kunnen aangemeld worden per email bij: 
Marleen Jacobs: jacobs_marleen@hotmail.com  of  Thea de Lauw:  theadelauw@hotmail.com     
	


