
 
 
 
 
 

&.. Agenda 
26 april:   Studiemiddag, alle lln vrij vanaf 12.30 uur 
  Scholentour VVV in bovenbouw  
27april t/m 13 mei: Meivakantie 
14 mei:  Start Entreetoets voor groep 7 
  Bovenbouw gymnastiek  
16 mei:  Bovenbouw naar VVV  
17 mei:  MR vergadering 17.30 – 18.00 uur 
18 mei:  Schoolfotograaf 
21 mei:  2e pinksterdag alle lln vrij 

Schoolfruit 
Wekenlang hebben we gesmuld van het schoolfruit. Dit varieerde van ananas, 
radijs en mango tot druiven, appels en meloen. Helaas is de periode van het 
schoolfruit afgelopen. Voor volgend schooljaar gaan we het zeker weer opnieuw 
aanvragen. 
Voor de resterende weken van dit schooljaar willen we het schoolfruit zelf 
continueren. Elke woensdag zullen de kinderen op school groente en fruit 
krijgen. A.s. woensdag zal dit komkommer en tomaat zijn.  

Schoolreisje 
We gaan met de hele school naar Valdeludo in Echt op dinsdag 22 mei!! 
Valdeludo biedt een veilige speelomgeving, het is een speeltuin met heel veel leuke en stoere 
attracties voor zowel grote als kleine kinderen. 
Kinderen kunnen spelen, ravotten, timmeren, spetteren en gaan op avontuur! Bij de grotere 
attracties zijn begeleiders van Valdeludo aanwezig om alles in goede banen te leiden. 
Programma van 22 mei: 
Alle kinderen en begeleiders worden om 8.30 uur op school verwacht in de eigen groep. 
De begeleiders die mee gaan, zijn reeds benaderd.  
Ieder kind neemt mee: 

• voldoende drinken 
• een lunchpakket 
• gezonde tussendoortje(s) 
• indien nodig ook een verschoning. 
• bij zonnig weer willen wij jullie vragen om de kinderen thuis alvast in te smeren en 

zonnebrandcrème in de rugzak mee te geven. 
• handdoek 
• droge sokken 

Geld, waardevolle spullen, telefoon en snoep worden thuis gelaten. 
We vertrekken om 9.00 uur met bussen naar Echt. Het is erg leuk als er veel (groot)ouders zijn om 
ons uit te zwaaien. 
We verwachten om 16.30 uur weer terug op school te zijn. Ook dan zijn toeschouwers erg leuk!! 
Willen jullie bijzonderheden waarvan de leerkracht op de hoogte moet zijn voor deze dag, zelf 
doorgeven? 
Wij hopen op een zonnige en gezellige dag! 
Zijn er nog vragen, dan horen wij ze graag. 
Desiree en Truus 

Nieuws van de MR	
Als MR zijn we de afgelopen periode weer druk bezig 
geweest. Het vakantierooster evenals het schoolplan voor 
volgend jaar is in de maak. Als MR hebben wij de 
mogelijkheid om hierin mee te denken en te adviseren. 
Ook wordt er natuurlijk met spanning uitgekeken naar de 
verhuizing van de school. Na afloop van elke vergadering 
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worden de notulen opgesteld. Deze zijn te vinden op het ouderportaal in de boekenkast van de MR. 
Ook zullen we in de toekomst de notulen als bijlage gaan toevoegen bij het weekbericht. 
Wisten jullie dat jullie aan kunnen schuiven tijdens een MR vergadering? Dan kun je van dichtbij 
eens meemaken wat de MR zoal doet. Voor vragen kunnen jullie ons bereiken via mailadres: 
mrvenray@mozon.nl 	

Schoolfotograaf 
Vrijdag 18 mei brengt de schoolfotograaf een bezoekje aan onze 
school. Er zullen van alle kinderen individuele foto’s worden gemaakt, 
maar ook broer-zus foto’s en een klassenfoto.  

Logopedie  
Woensdag 25 april a.s. komt een logopediste van Logopedisch Centrum Blerick observeren in onze 
onderbouwgroep(en).  
Zij zal de leerkrachten tips geven waar op te letten. Ook zal zij meekijken of er mogelijk kinderen 
zijn waarvoor logopedie helpend kan zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de 
kinderen. De logopediste krijgt geen inzicht in namen van kinderen of andere gegevens.  
Na de meivakantie zal een logopediste van deze praktijk ook één dagdeel in de week kinderen 
behandelen. Dit zal óp school en onder schooltijd gebeuren. Kinderen met een verwijzing voor 
logopedie kunnen vanaf nu op school behandeld gaan worden.  Het is nadrukkelijk NIET de 
bedoeling dat kinderen die al bij een logopediste onder behandeling zijn, hiermee stoppen en 
‘overstappen’.  
Mocht u hierover vragen hebben, loop dan gerust bij Petra binnen om deze te stellen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
	


