VRIJDAGBRIEF
Maandag 16 mei

Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)

Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei

Koffie-ochtend van 8:3- tot 9:30 uur (max. 10:00 uur)

Vrijdag 20 mei

Weeksluiting Petra

ALGEMEEN NIEUWS
Opbrengst sponsorloop Koningsdag
Afgelopen week hebben alle kinderen het geld ingeleverd van de sponsorloop voor onze eigen
speelplaats. Het totaalbedrag heeft onze stoutste verwachtingen ver overtroffen. Daar zijn we
iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend dankbaar voor!
Het totaalbedrag is 6006,05,-!!!
De komende periode zullen we gaan bekijken op welke manier we de speelplaats met dit mooie
bedrag aantrekkelijker voor de kinderen kunnen maken. Hier houden we u uiteraard van op de
hoogte. Nogmaals hartelijk dank aan alle sponsoren. We zijn er superblij mee!
Info-avond donderdag 26 mei om 20:00 uur
In het tweede deel van dit schooljaar houden we wederom een info-avond, met daarin de volgende
onderwerpen. Allereerst blikken we met jullie terug op de meest recente toetsresultaten van de
hele school, zoals u dat inmiddels van ons gewend bent.
Daarnaast geven we een terugkoppeling over de uitslag van het tevredenheidsonderzoek.
Tot slot willen we afsluiten met het thema ‘Balans’. Dit is namelijk een van de kernbegrippen uit de
nieuwe missie-visie. Op een luchtige/praktische manier willen we u laten zien hoe we daar sinds dit
schooljaar mee aan de slag zijn gegaan.
De avond begint om 20:00 uur en zal niet langer dan anderhalf uur duren. Wij zetten in op een hoge
opkomst en hopen u die avond te mogen begroeten!
Koffie-ochtend – donderdag 19 mei om 8:30 uur
In oktober hebben we voor het eerst een koffie-ochtend georganiseerd, waarbij we op een informele
manier met een aantal ouders in gesprek zijn gegaan over school, zonder vaste agenda. Dit is ons
goed bevallen en heeft veel opgeleverd.
Komende donderdag doen we dit voor de tweede keer. We hebben u hierover al eerder geïnformeerd.
Wij willen graag met u in gesprek, u ook met ons? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht of de
directie. Dat kan ook via de mail (info@maasveld.akkoord-po.nl)
Koffie en vlaai staan klaar en het gesprek zal al naar gelang het verloop ongeveer een uurtje duren.

Sportdag vrijdag 27 mei – continurooster
Vrijdag 27 mei staat voor de hele school de sportdag gepland. Deze dag werken we met een continu
rooster. Dit houdt in dat alle kinderen deze dag op school of op de sportvelden overblijven ( gratis) en
dat de school om 14.00 uur uit is. Ook wanneer de sportdag i.v.m. slecht weer niet doorgaat is er
deze dag een continu rooster.
Klankbordgroep verkeersveiligheid
Voor de meivakantie is een groep ouders bij elkaar gekomen in de Klankbordgroep Verkeersveiligheid,
een initiatief van de Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR). Ouders hebben samen
gesproken over de verkeersveiligheid rondom onze school en gezocht naar oplossingen voor deze
problematiek. Alle ideeën zijn genoteerd en zijn inmiddels aangeboden aan de werkgroep verkeer.
Graag willen wij deze meedenkende ouders heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid en hulp om
onze school veiliger te maken voor onze kinderen.
Als je interesse hebt in alle geopperde ideeën, stuur een mailtje naar verkeermaasveld@outlook.com
Avond4daagse inschrijving geopend
Zoals al aangekondigd in de laatste vrijdagbrief voor de meivakantie, willen we ook dit jaar weer met
kinderen van onze school deelnemen aan de Avond4daagse. Die wordt gehouden van dinsdag 7 t/m
vrijdag 10 juni. Vier avonden lang samen wandelen, zingen en vooral plezier beleven tijdens alweer
de 37e Avond4Daagse in de gemeente Venlo. De routes van alle dagen en alle overige relevante
informatie staat inmiddels online op http://www.venloop.nl/avondvierdaagse.
Deelnemers die elke avond 12 kilometer wandelen starten om 17.30 uur en deelnemers die elke
avond 6 kilometer wandelen starten om 18.00 uur. De start zal elke avond plaats vinden bij Stadion
de Koel, gelegen aan de Kaldenkerkerweg. Nieuw tijdens de komende editie is dat op vrijdag na het
opstellen voor het defilé vóór het Limburgs Museum de route de deelnemers via de Markt voor het
stadhuis en de mooiste finishstraat van Nederland en België, de Venlose Parade, weer terugvoert naar
de finish voor het Limburgs Museum! Omdat veel deelnemers waarschijnlijk nog te voet terug zullen
wandelen naar de startlocatie (De Koel) is de route van start tot finish op vrijdag ingekort zodat de
deelnemers ook die dag in totaal op ongeveer 6 of 12 kilometer uitkomen.
Het digitale inschrijfformulier voor Maasveld-leerlingen en ouders staat op de website van onze school,
inschrijven via dat formulier is mogelijk t/m 25 mei 2016. Kosten bedragen 5 euro per leerling of
ouder. Graag de inschrijfprocedure strikt volgen: het formulier online invullen, versturen, daarna
printen en tot slot samen met het geld in een envelop inleveren op school bij Wim (alleen papiergeld
wordt geaccepteerd, dus géén muntgeld!).
Let op: één formulier per kind. Als het kind in groep 0,1 of 2
zit, dan is het verplicht voor de ouder(s) om met het kind mee
te lopen.
We hopen dat veel leerlingen en ouders zich in zullen
schrijven!
Tot slot
De werkgroep A4D zoekt ook nog altijd ouders die mee willen
helpen bij de organisatie (inschrijvingen e.d.) en ouders die
één of meer dagen de pauzeplaatsen zouden willen bemannen
(m.n. koffie en ranja voor de lopers verzorgen). Ouders die
mee willen helpen in de werkgroep of een pauzeplaats zouden
willen bemannen kunnen zich melden via het e-mailadres van
de ouderraad: ouderraad.maasveld@maasveld.akkoord-po.nl

Mededeling vanuit de TSO (Overblijven)
Nu het weer wat warmer wordt, blijven sommige ouders met hun kinderen over op het ovaal, om
gezellig te picknicken. Op hetzelfde moment spelen daar ook de overblijvers van de TSO. Het
vriendelijke verzoek is om als ouder geen eten uit te delen aan de overblijvers, in verband met
mogelijke allergieën.
Daarnaast verzoeken we ouders van kinderen die overblijven, zo nodig thuis al in te smeren tegen de
zon. Voor de overblijfmedewerkers is het niet haalbaar om alle kinderen voor het naar buiten gaan, in
te smeren. Bedankt alvast.

SPRING
Nieuws van de BSO
Hallo allemaal,
De meivakantie zit er helaas weer op. Het was weer erg
gezellig en we hebben veel leuke dingen gedaan. We
hadden ditmaal het thema ‘Bakker’. Dus er zijn veel
koekjes gebakken en appeltaarten en nog veel meer
lekkernijen. Ook hebben we ijsjes gemaakt van vers fruit
met limonade. Dit was weer smullen. Ook is Baloe een
dag op bezoek gekomen. Toen hebben we ’s morgens
eerst lekker gekookte macaronisalade gemaakt, zodat we
die lekker bij de broodjes op konden eten. ’s Middags
hebben we een spellenparcours gedaan op de speelplaats
van school met bijv. snoephappen, ringwerpen, zaklopen
en sjoelen. Dit gaan we in de zomervakantie ook weer
doen. Het was erg gezellig!
Het komende thema gaat over de Middeleeuwen, ook hier hebben we weer veel activiteiten gepland!

JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
Naam :
14-05-2016
Luut Schobbers
15-05-2016
Tessy Bongaerts
15-05-2016
Jaylee van Diepen
16-05-2016
Ayana Roulaux
18-05-2016
Pepijn Kohlen
19-05-2016
Meike Leenders
20-05-2016
Emma Bos
20-05-2016
Maud Konings

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Uit groep
4b – de Vossen – Suzanne en Cristel
7b – de Kippen – Vincent en Gina
1-2a – de Lieveheersbeestjes – Moniek en Marijke
8a – de Torenvalken – Nando
4a – de Egels - Joyce en Laura
7a – de Schapen – Tamara en Moniek
1-2a – de Lieveheersbeestjes – Moniek en Marijke
7b – de Kippen – Vincent en Gina

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe !
Teams “Het Maasveld” & “Spring”

