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Het O-dat-je
Schoolreis
Op 24 mei gaan alle leerlingen op schoolreis. De groepen 1-2-3 vertrekken
om 8.45 uur naar de Speuldries in Deurne (vertrek vanuit de Speuldries
15.15 uur, aankomst school 15.30 uur). Als het slecht weer is gaan de groepen 1-2-3 op een andere dag. De ouders worden tijdig geïnformeerd.
De groep 4-5-6 vertrekken om 10.00 uur naar Toverland (vertrek Toverland 16.00
uur, aankomst school 16.15 uur).
De groepen 7-8 vertrekken om 8.30 uur naar Movieworld (vertrek vanuit Bottrop
16.00 uur, aankomst school 17.30 uur).
We wensen alle kinderen en begeleiders een gezellige en zonnige dag toe.

Ouder panel
Op 24 mei hebben we de laatste ouder panelbijeenkomst van dit schooljaar.
Ouders die niet in het ouder panel zitten kunnen vragen neerleggen bij het ouder panel. U kunt uw inbreng kenbaar maken bij de panel-voorzitter.

Groepssamenstelling schooljaar
2018 - 2019
Op 31 mei willen we u tijdens
de infoavond van 20.00 - 22.00
uur over de groepssamenstelling
informeren.
De leerlingen gaan op 26 juni
van 11.30 - 12.00 uur met de
nieuwe leerkracht kennismaken.

Kindervakantiewerk 2018
Van maandag 9 tot en met vrijdag
13 juli 2018 vindt weer de kinderweek plaats van Kindervakantiewerk Venray met het thema “De tijd
van je leven”. Leerlingen van de
groepen 3 t/m 7 kunnen zich aanmelden tot 15 mei.
Alle informatie is te vinden op de
website www.kvw-venray.nl in het
digitale boekje.
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Geachte leerlingen, leerkrachten en directie,
Namens het 4-mei comité nodigen wij U uit om op vrijdag 4 mei onze herdenkingsdienst bij te komen
wonen. Deze herdenkingsdienst begint om 19.00 uur in de St. Oda kerk te Ysselsteyn. Tijdens deze herdenkingsdienst wordt er door een van de nabestaanden, kinderen of kleinkinderen een kaars aangestoken
en een roos bij het monument neergelegd. Ook zal er tijdens deze dienst weer een indrukwekkend verhaal
over een van de slachtoffers en hun familie verteld worden.
Na de herdenkingsdienst is er nog gelegenheid om met zijn allen gezellig bij elkaar te zijn. Dit vindt
plaats in zaal Roelanzia. Helaas zijn de consumpties voor eigen rekening.
Aangezien we niet in staat zijn om al alle kinderen en leerkrachten persoonlijk te benaderen, zouden wij
U willen verzoeken, om hen allen namens ons voor deze herdenkingsdienst uit te nodigen. Voor eventuele vragen kunt U terecht bij dhr. S. Nijssen, tel: 0478-541571, of via info@4en5meiysselsteyn.nl
Hopende op een waardig en zinvol herdenken, verblijven wij
Het comité:
W. Claessens
S. Nijssen, sieb.nijssen@live.nl
M. Michels-Huys, mar-jan@home.nl
J. Seuren-Bos, hseuren@planet.nl
R. Janssen, info@4en5meiysselsteyn.nl

Kijkt u ook eens op onze site www.4en5meiysselsteyn.nl

Jeugdnatuurwacht Venray bestaat in 2018 jaar 45 jaar
Maar er is toch weinig reden voor een feestje.
We hebben namelijk dringend 4 nieuwe bestuursleden nodig: waaronder een voorzitter en
een penningmeester. Het heeft de voorkeur, dat één van de nieuwe bestuursleden overdag
beschikbaar is om de Venrayse basisscholen te bezoeken, omdat wij tijdens de schooluren
allerlei materialen, nestkastjes, De Natuurvriend, berkenstammetjes etc. voor onze jonge leden op de
basisscholen bezorgen. Enkele bestuursleden hebben aangegeven vanwege hun leeftijd een stapje
terug te willen doen. Zij bereiken binnenkort de respectabele leeftijd van 70 jaar. Wanneer zich geen
nieuwe bestuursleden beschikbaar stellen, kunnen we noodgedwongen komende zomer geen nieuwe leden meer aannemen.
Beste ouders, vindt u onze activiteiten waardevol voor uw kinderen en geniet ook u van de mooie
wandelingen? Overweeg dan eens, of u Jeugdnatuurwacht Venray als bestuurslid voor een bepaalde
periode wilt gaan ondersteunen. Mocht u dit willen doen, stuur dan een mailtje naar
bea.brouwer@hotmail.com (vice-voorzitter)
Bij voorbaat dank en een vriendelijk groet,
Alle vrijwilligers van Jeugdnatuurwacht Venray
In de vergadering van 3 mei nemen wij een besluit over de toekomst van de Jeugdnatuurwacht.
Dus meld u aan.

