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Kalender
vr.

12-04 Koningsspelen

zo.

14-04 Palmhöltje in Venlo

di.

16-04 Groep 8 Eindtoets

wo.

17-04 Groep 8 Eindtoets

do.

18-04 Witte Donderdag

vr.

19-04 Goede Vrijdag

vr.

19-04 Paasviering gr. 1 t/m 8, gr. 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 continurooster, om 14.00 uur vrij.

zo.

21-04 1e Paasdag

ma.

22-04 2e Paasdag

ma. 22-04 t/m vr. 03-05 Meivakantie.
za.

04-05 Dodenherdenking, om 20.00 uur 2 minuten stilte in Nederland.

zo.

05-05 Bevrijdingsdag

ma.

06-05 Screening hoofdluis

wo.

08-05 Nieuwsbrief 16

Zo gaan wij met elkaar om
Even iets lenen….meestal is dat geen probleem als je de ander er naar vraagt. Ergernis komt om de
hoek kijken als je zo maar even iets pakt met de gedachte “dat zal wel mogen”.
De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

ALS IK IETS WIL, VRAAG IK HET

Uitslag declamatiewedstrijd Veldeke
De tekst is afkomstig van Veldeke, vandaar in het Venloos dialect.
Wat waas ’t ein fantastische finale aafgeloupe vriedaag in de Venlonazaal!
De zaal zoot bómvol met de 41 kandidate, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, breurkes, zuskes…..
En waat weej hiel fijn vónde, d’r ware ouk lierkrachte en zelfs eine directeur, die de kinder kwame
supportere. Geweldig.
In de pauze waas d’r ein leuk optraeje van ‘ne groep danseresjes van ’t Sterrenpad en d’n aovend
woort gezellig aan ein gepraot door Hans Jacobs.
Neteurlik deej de jury eur uterste bes um ierlike punte te gaeve. Maar ’t waas meujlik, want de kinder
ware fantastisch.
Nao ’t optraeje kreeg iddere kandidaat ‘n oërkónde, ‘n kedootje en ein muntje veur drinke of chips.
En wae ware dan de winnaers?
Ónderbouw:

1. Ro Repping (School aan de Vijver)
2. Gino Heijnen (Groeneveld)
3. Féron Lothmann (De Koperwiek)

Middenbouw: 1. Jenna Kusters (Mikado)
2. Lisa Wolter (Sterrenpad)
3.Jesse Vincken (School aan de Vijver)
Bovenbouw:

1. Jop Gubbels (De Koperwiek)
2. Lynn Coesmans (Sterrenpad)
3. Britt Fassotte (De Meule)

PERFITSIA !
’t Zoel fijn zien as geej aan idderein vertelt wie leuk ’t is um mei te doon, dan zeen we ’t volgend jaor
nóg mier kinder beej de declamatiewedstried!

Toetsen groep 7 en 8
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zullen de leerlingen van groep 8 de Eindtoets gaan maken.
Niet zoals we jaren gewend zijn geweest de “Cito-toets”, maar dit jaar nemen we de AMN toets af.
De leerlingen van groep 7 gaan ook een AMN toets maken, op woensdag 17 en donderdag 18 april.
Een toets die een breed beeld geeft van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

Zondag 14 april Palmhöltjesoptocht Venlo en Blerick
Zondag 14 april organiseert Stichting Kinderfeesten Venlo weer de palmhöltjesoptochten in Venlo en
Blerick. Een mooie traditie waarbij de voorbereidingen én het meelopen een leuke bezigheid zijn voor
het hele gezin. Iedereen is welkom bij de palmhöltjesoptocht in Venlo en Blerick!
Optocht Venlo
Wil je meelopen in de palmhöltjesoptocht in Venlo? Dan word je om 11.30 uur verwacht bij de St.
Martinuskerk. Het is mogelijk om rond 11.45 uur je palmhöltje in de kerk te laten zegenen. Vanuit de
St. Martinuskerk start om 12.00 uur de optocht onder begeleiding van Koninklijke Muziekvereniging
Fanfare Venlo en V.S.O ’t Hetje. De optocht vertrekt dan door de Grote Kerkstraat, Parade, Klaasstraat, Vleesstraat naar de Markt. Het defilé wordt voor het stadhuis afgenomen door wethouder Ad
Roest en hier krijgen alle jeugdige deelnemers iets lekkers aangeboden.
Optocht Blerick
In Blerick worden deelnemers aan de palmhöltjesoptocht om 11.15 uur op het Antoniusplein verwacht. Voorafgaand aan de optocht bestaat de mogelijkheid de palmhöltjes in de kerk te laten zegenen. Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder muzikale begeleiding vanuit de Antoniuskerk door de
Kloosterstraat , Witherenstraat, Averbodestraat, Laurentiusstraat, St.-Hubertusstraatje naar het Antoniusplein. Voor ’t Raodhoés wordt door wethouder Marij Pollux het defilé afgenomen en krijgen alle
jeugdige deelnemers iets lekkers aangeboden.
Maak gratis je eigen palmhöltje
Deelnemers aan één van de twee optochten kunnen op vrijdag 12 april in Blerick en zaterdag 13 april
in Venlo geheel gratis een eigen palmhöltje komen maken. Dit is mogelijk bij:
Tuincentrum Leurs Venlo
Zaterdag 13 april tussen 10 uur en 13 uur ben je welkom bij
Equidrôme, gelegen naast Tuincentrum Leurs.
Winkelcentrum Onder De Wieën Blerick
Vrijdag 12 april tussen 15 uur en 18 uur kunnen ouders en kinderen in
winkelcentrum De Wieën terecht voor de bloemenboetiek.

Kledinginzameling dinsdag 21 mei
Op dinsdag 21 mei is er weer een kledinginzameling. Mocht u in de meivakantie
de kasten op gaan ruimen, bewaar de kleding die u weg wilt doen voor onze
kledinginzameling. De kinderen krijgen binnenkort meer info.

Koningsdag op de Markt in Venlo
Stichting Kinderfeesten organiseert ook dit jaar weer een Koningsdag in Venlo.
Tijdens Koningsdag zullen alle activiteiten allemaal plaats vinden
rondom het stadhuis en op de Markt.
De dag begint om 10.30 uur met het gratis versieren van fietsen bij
Klup77, Domincanenstraat te Venlo (voorheen De Splinter) waarna er een optocht met versierde fietsen onder muzikale
begeleiding van de Joeks-Jagers trekt door de binnenstad die eindigt op de Markt .
Optocht route: Dominicanenstraat, Nieuwstraat defilé bij Domani, Nieuwstraat, Klaasstraat, Vleesstraat en Markt.
Op de Markt heeft het Oranje Cirus intussen allerlei activiteiten opgetuigd en springkussens geplaatst
voor de jeugd. Voorheen was dat in het Nolenspark, maar daar kan men niet meer terecht vanwege
de tijdelijke winkel die door de 2Brüder geplaatst is. Maar als deze nieuwe opzet slaagt is dat een blijvende en keert het Oranje Circus niet meer terug in het Nolenspark.
Om 20:00 is er ruimte gemaakt voor de traditionele taptoe van de Joeks-Jagers. De Joeks-Jagers zijn
al druk aan het repeteren voor een spetterende taptoe.
Nadat de taptoe Joeks-Jagers is afgelopen zal er nog een muzikaal programma verzorgt worden tijdens de after taptoe.

