VRIJDAGBRIEF
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni

Kledingsinzamelingsactie

Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni

Weeksluiting groep 8a – de Torenvalken – Nando

Maasje
Een leerling van de Egels (4a) vroeg vanmorgen om 8.15 uur waarom we nooit ’s middags gingen
rekenen. Joyce zei toen dat we dat we daar meestal aan het eind van de dag geen zin meer in
hebben. Daarop keek hij Joyce vragend aan, hij zuchtte en zei: “ik heb daar nú ook geen zin in.”
ALGEMEEN NIEUWS

Beste deelnemers aan de Avond4daagse,
De afgelopen week hebben jullie zes of twaalf kilometer per dag gewandeld. We wensen jullie
vanavond bij het defilé over de Parade heel veel succes en plezier. Jullie mogen trots zijn op jezelf. De
ouders en leerkrachten die geholpen hebben, willen we vanaf deze plek heel erg bedanken voor hun
inzet.
Namens het hele team,
Patrick Nieskens
directeur
Studiedag donderdag 30 juni a.s.
We maken jullie nu alvast attent op de studiedag van donderdag 30 juni a.s. De kinderen zijn die dag
vrij. Wij besteden die dag aan de halfjaarlijkse analyse van de toetsresultaten en het opstellen en
bespreken van de nieuwe groepsplannen.
Kledingactie woensdag 15 juni
De laatste kledingactie van dit schooljaar staat weer voor de deur. Een goed moment om uw kasten
uit te ruimen, en uw oude, nog bruikbare kleding te doneren aan onze kledingactie. De ouderraad van
onze school ontvangt een mooi bedrag voor elke opgehaalde kilo bruikbare kleding/schoenen/knuffels,
wat vervolgens geheel ten goede komt aan de school.
Vraag ook uw vrienden en familie. Want, hoe meer zakken met kleding/schoenen/ knuffels e.d., hoe
hoger de opbrengst, waarmee de ouderraad dan spullen kan aanschaffen in het belang van uw
kinderen.
Helaas valt de kledingactie deze keer op een woensdag, dit is niet altijd te voorkomen, omdat Reshare
ons opneemt in hun route. Wij realiseren ons dat dit voor ouders van kinderen uit groep 0 t/m 2 een
drempel kan zijn, maar hopen op uw medewerking, door de kledingzakken toch op woensdag vóór 9
uur aan te leveren. Alleen als het echt niet anders gaat, kan dat in overleg met school ook een dag
eerder. Dus kom op ouders, opa’s, oma’s, familie en vrienden!
Lever uw oude kleding, schoenen e.d. in, ze zijn geld waard!
Hoe en welke spullen er kunnen worden aangeleverd staat in de bijlage.
Bij voorbaat hartelijk dank voor al uw bijdragen.

De Ouderraad

Kinderen spelenderwijs motorisch vaardiger maken
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, hun ‘gouden jaren’, de
basismotoriek eigen maken. Veel kinderen worden echter eenzijdig belast op school en blijven achter
in de breed motorische ontwikkeling. Dit leidt tot onnodig blessureleed, maar vaak ook tot minder
plezier in sport en bewegen. De nadruk ligt dikwijls op meer bewegen terwijl er weinig aandacht is
voor beter bewegen. De Atletiekunie wil hier met haar programma verandering in brengen. Met
lopen, werpen en springen als uitgangspunt staat de verbetering van de motorische ontwikkeling van
kinderen voorop. Het lespakket is inspirerend gemaakt voor de atletiektrainer en afgestemd op de
belevingswereld van de leerling. Enkele groepen doen namens onze school hieraan mee.
In de ban van atletiek en de EK
Deze zomer komen de Europese Kampioenschappen Atletiek naar Amsterdam. Van 6 tot en met 10
juli 2016 strijden 1300 atleten uit 50 landen tijdens de Europese Kampioenschappen in Amsterdam
om medailles in 44 verschillende atletiekdisciplines. Dit topsportevenement grijpt de Atletiekunie
aan om kinderen te inspireren voor atletiek. Ruim 630 kinderen van 7 basisscholen in de gemeente
Venlo zijn na de meivakantie gestart met Athletics Movements. De deelnemers krijgen zes weken
atletiekles tijdens schooltijd van een echte atletiektrainer. De provincie Limburg, gemeente Venlo,
Topsport Limburg, Go for Gold Kids en Huis voor de Sport maakt het mogelijk dat de Talentencampus
Venlo, de Nova Montessorischool, de Gemmaschool, OJBS de Toermalijn, Basisschool Cocon, de
Groeneveldschool en OJBS het Maasveld deelnemen aan het innoverende atletiekprogramma. Alle
deelnemers worden in de zomer geattendeerd op de EK Atletiek en worden gevraagd het
Nederlandse team aan te komen moedigen!
Voor meer informatie:
info@athleticsmovements.nl
www.athleticsmovements.nl
Projectmanager: Puk van Oijen
BOVENBOUW
Belangrijke data groep 8:
Datum
15 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli

Activiteit
Efteling
Musical onderbouw
Musical bovenbouw
Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien groep 8

Tijd
8.30 uur tot +/- 19.30 uur
10.30 uur tot +/- 12.00 uur
10.30 uur tot +/- 12.00 uur
Tijd volgt nog.
10.45 uur aanwezig zijn. Om
12.00 uur heeft groep 8 de
(basis)school uit.

SPRING
BOOUW
V

Peuterspeelzaal Het Veer
Binnen het thema wat bakt de Bakker zijn we naar Bakker Bart geweest. We hebben gezien wat de
bakker verkoopt. We hebben ook de ongebakken broodjes en broden, de grote oven en de
broodsnijmachine gezien. De Bakker bakte Nijntjes broodjes en deze waren erg lekker. We kunnen nu
nog 1 week in onze eigen bakkerij winkel spelen.
Op 16 en 17 juni is de themasluiting van het thema. Ons volgende thema gaat over verkeer en
vervoer.
De jarige in juni is Banu . Zij neemt afscheid want ze wordt 4 jaar.
Bij de Krokodillen is Joy erbij gekomen..
Weetjes:
 Psz : 088-2088348 (bereikbaar tussen 8.15 en 12.45, behalve op woensdag).
psz.veer@spring-kinderopvang.nl
 Vragen voor een rondleiding en / of aanmelden gaat via de website: www.springkinderopvang.nl
 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.
BOUW

JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
11-06-2016
11-06-2016
11-06-2016
12-06-2016
12-06-2016
12-06-2016
13-06-2016
14-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
16-06-2016
16-06-2016
17-06-2016
17-06-2016

Naam :
Jorn Hendriks
Can Polat
Melissa Polat
Merel Bos
Ian Geurts
Kenzo Muns
Senna Rutten
Koen Aerdts
Julie Hendrikse
Chantal PeetersJacobs
Fleur de Wilde
Fabienne Scholte
Robin Snijders
Sjors Giebels
Sjuulke Konings

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Uit groep
7a – de Schapen – Tamara en Geerthe
8a – de Torenvalken – Nando
7a – de Schapen – Tamara en Geerthe
7b – de Kippen – Vincent en Gina
7a - de Schapen – Tamara en Geerthe
7b - de Kippen – Vincent en Gina
8b – de Koeien – Fiona en Geerthe
8b – de Koeien – Fiona en Geerthe
2-3 – de Dassen – Marian en Marianne
1-2a – de Lieveheersbeestjes

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

7a - de Schapen – Tamara en Geerthe
1-2a – de Lieveheersbeestjes – Chantal en Marijke
4a – de Egels – Joyce en Laura
4a – de Egels – Joyce en Laura
2-3 – de Dassen – Marian en Marianne

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

