VRIJDAGBRIEF
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei

MR-vergadering om 20:00 uur

Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei

Info-avond om 20:00 uur

Vrijdag 27 mei

Sportdag

Maasje
In het kader van ‘op voeten en fietsen’, ons verkeersproject, turven we een
aantal weken hoe kinderen naar school komen. Lopend, met de fiets of met de
auto. Deze kleuter bij Moniek van de Kikkers gaf er zijn eigen draai aan en de
hele klas lag daarna in een deuk: ,,Ik ben met de ballon!’’
ALGEMEEN NIEUWS
Avond4daagse inschrijving geopend (tweede oproep)
Zoals vorige week al aangekondigd, 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 Venlo. De
routes van alle dagen en alle overige relevante informatie staat op
http://www.venloop.nl/avondvierdaagse.
Deelnemers aan de 12 kilometer starten om 17.30 uur, deelnemers aan
de 6 kilometer starten om 18.00 uur. De start is telkens bij Stadion de
Koel, aan de Kaldenkerkerweg. Nieuw 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 leerlingen en ouders staat op de website van 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

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 (inloop vanaf 19:45 uur) en zal niet langer dan anderhalf uur duren.
Wij zetten in op een hoge opkomst en hopen u die avond te mogen begroeten!
SPRING
Nieuws van peuterspeelzaal het Veer
We zijn inmiddels begonnen met ons nieuwe thema:
Wat bakt de bakker?
We hebben samen met de kinderen een bakkerij
ingericht, waar we heerlijke broodjes bakken en
verkopen.
We maken zandtaartjes, maar gaan ook echte
koekjes bakken. We lezen boekjes en zingen liedjes.
We proeven verschillende broden en gaan op
bezoek bij een echte bakker.
We hebben de volgende peuters alweer welkom mogen heten:
Cem en Milana bij de krokodillen. We nemen afscheid van Ajaz en wensen
hem veel plezier op school!

Weetjes:
*Psz : 088-2088348 (bereikbaar tussen 8.15 en 12.45, behalve op woensdag).
psz.veer@springkinderopvang.nl
*vragen voor een rondleiding en / of aanmelden gaat via de website: www.spring-kinderopvang.nl
* Ouders zijn altijd welkom om een ochtend, of gedeelte hiervan mee te draaien.
*Binnen Venlo is het mogelijk om luiers apart in te leveren. Hiervoor zijn speciale luierzakken gratis
te krijgen op het Veer. Op de speelplaats van het kindcentrum staat een groene
luiercontainer,
waarin de luiers in gesloten zakken gedeponeerd kunnen worden.

JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
21-05-2016

Naam :
Gijsje Hamans

21-05-2016
23-05-2016

Shania Rouleaux
Aleyna Cosgun

25-05-2016
25-05-2016

Fiona Franssen
Ella Goes

27-05-2016

Rayan Karabila

Uit groep
Groep 5a – de Eenden – Dave en
Daniella
Groep 4a – de Egels – Joyce en Laura
Groep 1-2a – de Lieveheersbeestjes –
Moniek en Marijke
Groep 8b – de Koeien
Groep 8b – de Koeien – Fiona en
Geerthe
Groep 4b – de Vossen – Suzanne en
Cristel

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

