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Kalender
Do.

23-05 Groep 6 Romeinenweerd

Vr.

24-05 Jeugddisco d’n Dörpel

Zo.

26-05 1e Communie

Ma.

27-05 Schoolfoto’s, portret en groepsfoto’s

di.

28-05 Kunstzinnige Cultuurdag

do.

30-05 Hemelvaartsdag, alle kinderen hele dag vrij.

Vr.

31-05 Alle kinderen hele dag vrij.

Di.

04-06 Avond4daagse

Wo.

05-06 Avond4daagse

Do.

06-06 Avond4daagse

Do.

06-06 Nieuwsbrief 18

Zo gaan wij met elkaar om
Het lijkt er soms op dat alles gezegd mag worden. Wij vinden het nergens voor nodig om elkaar zinloos met woorden te kwetsen en tolereren grof taalgebruik niet. Spreek elkaar met de naam aan en
praat dingen uit, dan hoeft er niet gescholden te worden. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK SCHELD NIET
Communie groep 4
Zondag aanstaande ontvangen een aantal kinderen van onze
school de eerste Communie. De mis in de familiekerk begint om
11.30u.
Wij wensen jullie een hele mooie dag toe!
De communicanten morgen uitslapen en worden om 10.15u op
school verwacht. In de planning van de schoolfotografie is hier
rekening mee gehouden.
Broertjes en zusjes verwachten wij gewoon om 8.30u op school.

Schoolfotografie maandag 27 mei
Op maandag 27 mei zullen de kinderen op school
worden gefotografeerd.
De foto's worden vrijblijvend gemaakt. U bent niet
verplicht ze te kopen!
Denkt u aan fleurige kleding aan? Dat maakt de foto
altijd een stukje mooier.

MUZIEKCULTUURDAG

dinsdag 28 mei 2019

Dinsdag 28 mei zal helemaal in het teken staan van muziek. Er zullen tijdens deze dag verschillende
muzikale activiteiten plaatsvinden.
De afgelopen maanden hebben de kinderen tijdens de muzieklessen liedjes geoefend en geleerd.
Ook zijn diverse groepen aan de slag gegaan met instrumenten.
De liedjes en de inzet van instrumenten worden per groep tijdens een muzikale presentatie ten gehore gebracht.
Helaas kunnen i.v.m. ruimtegebrek geen ouders aanwezig zijn. Wel willen wij u tijdens de opening om
8.30 uur op het schoolplein van harte uitnodigen.
Om 15.00 uur hijsen wij buiten op het schoolplein de schoolvlag en presenteren wij ons eigen
schoollied. Ook hier bent u van harte welkom.
Met alle inzet en tijd die de kinderen en leerkrachten hierin hebben gestoken, belooft het een leuke
en muzikale dag te worden!

Schoolzone
De gemeente Venlo gaat bij alle scholen de schoolzone duidelijk aangeven , zodat binnen de gemeentegrenzen voor iedere weggebruiker duidelijk is, wanneer men zich in een schoolzone bevindt.
Iedere school krijgt eenzelfde beeld, van palen en belijning met schoolzone. Dit betekent voor onze
school markering op de weg met daarop schoolzone, paaltjes bij de uitgang op de stoep, en hoge palen met een hand erop. Deze palen worden geplaatst op de Van Schelbergenstraat. Verder komen er
nog gekleurde paaltjes bij de oversteekgelegenheden.

Weerbaarheidscursus
Op vrijdag hebben alle kinderen van groep 8
met succes de cursus weerbaarheid afgesloten.
Onder leiding van Dhr. Leon Lommen, van
Slim Sterk, is vanaf februari gewerkt aan allerlei zaken die de persoonlijke ontwikkeling ten
goede kunnen komen: veiligheid, stevig staan,
grenzen aangeven, pesten, veilig internetten
en nog enkele andere thema’s.
Zo komen de kinderen goed beslagen ten ijs
als ze de overstap naar de middelbare school maken.

Jeugddisco d’n Dörpel
Het schooljaar loopt langzaam tegen het einde, dat betekent weer rijd
voor de laatste disco van dit schooljaar aanstaande vrijdag 24 mei.
Deze disco heeft als thema Hawaï, om al een beetje in vakantiesferen
te komen. Wij zorgen voor de aankleding en speciale drankjes, kom jij
samen met je vriendjes/vriendinnetjes gezelligheid brengen. Dan maken we er samen een swingende avond van.
De disco start om 19.30-21.30u, entree €1, alle versnaperingen/drankjes €0,50.

Aloha tot vrijdag!!! Team vrijwilligers Dörpel disco.

