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Kalender
Zo.

12-05 Moederdag

di.

14-05 Kunstzinnige cultuurdag

wo.

15-05 Groep 8 Schoolkamp

do.

16-05 Groep 8 Schoolkamp

vr.

17-05 Groep 8 Schoolkamp

ma.

20-05 Beleidsdag, kinderen hele dag vrij.

di.

21-05 Kledinginzameling

di.

21-05 MR vergadering 20.00 uur.

do.

23-05 Groep 6 Romeinenweerd

do.

23-05 Europese verkiezingen stemlokaal op school

vr.

23-05 Nieuwsbrief 17

Zo gaan wij met elkaar om
Met elkaar kunnen praten is erg belangrijk voor de onderlinge contacten. Met elkaar praten betekent
ook goed naar elkaar luisteren. Een gesprek kan frustrerend zijn als de verteller merkt dat de luisteraar maar met een half oor luistert en ondertussen alles meekrijgt wat er rondom gebeurt. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK LUISTER GOED ALS IEMAND MET ME
PRAAT
Beleidsdag Team
Op maandag 20 mei heeft het team de jaarlijkse beleidsdag. De kinderen hebben deze maandag de
hele dag vrij, deze dag staat ook op de kalender.

Kledinginzameling dinsdag 21 mei
Op dinsdag 21 mei is er weer een kledinginzameling. Bewaar de kleding die u
weg wilt doen voor onze kledinginzameling. U kunt de zakken vanaf donderdagmiddag 16 mei in de hal van onze school zetten. De kinderen hebben voor de
vakantie een zak mee naar huis gekregen waar alle info op staat. U mag natuurlijk ook een vuilniszak gebruiken.

Ouderenquête
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een flyer van de ouderenquête aan met een overzicht van de
resultaten per hoofdonderdeel waarop de ouders bevraagd zijn. Voor onze school een heel mooi resultaat. Op de teambijeenkomst in mei gaan we de rapportage nader analyseren en bespreken we
welke punten aandacht verdienen. Ook in de MR-vergadering van mei zullen we de ouderenquête
inhoudelijk bespreken. De resultaten van beide overlegmomenten nemen we mee in het jaarplan voor
komend schooljaar. Zijn er relatief gemakkelijk te regelen aandachtspunten, dan pakken we die per
direct op. De opbrengst zullen we via de nieuwsbrief naar u terugkoppelen.
Avond4daagse
Van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni is weer de avond4daagse.
Ouders, opa’s oma’s hebben jullie tijd, loop mee !
De kinderen van groep 2 t/m groep 6 lopen elke dag 6 km en de
kinderen van groep 7 en groep 8 lopen elke dag 12 km.
AANMELDEN !!!!!
Er zijn twee momenten dat de leerlingen zich kunnen aanmelden: Het ingevulde inschrijfformulier
met het gepaste inschrijfgeld à 6,50 euro, kunnen ingeleverd worden in de toneelkeuken van
school: Dit kan alleen op:
Dinsdag 14 mei om 15.20 uur of Woensdag 15 mei om 12.20 uur.
Het inschrijfformulier krijgen de leerlingen deze week op papier mee en is ook als bijlage toegevoegd
bij deze nieuwsbrief. Het is niet de bedoeling dat er buggy’s en honden mee gaan.
Verdere informatie en de shirts ontvangen de deelnemers vlak voor de avondvierdaagse of kijk op
www.venloop.nl/avondvierdaagse
LET OP: START AVOND4DAAGSE OP HET KAZERNETERREIN !!
Team Avondvierdaagse.

Muziekcultuurdag
Op dinsdag 28 mei staat onze school in het teken van de muziekcultuurdag. Alle activiteiten rondom
ons muziekproject krijgen hierin een plek. Wie, wat, hoe, waar,...………. Komende week volgt hierover een nieuwsbriefspecial.

