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Het O-dat-je
Afscheid juffrouw Resy
Onder begeleiding van een workshopleider werken de leerlingen op 5 juli naar een optreden toe. Om 13.30 uur bent u
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het thema van
de voorstelling zal zijn: muziek en dan in verschillende landen.
Mocht u in de gelegenheid zijn dan kunt u na de voorstelling nog
afscheid nemen van Resy Hanen.
De kinderen hoeven op 5 juli geen lunchpakket en drinken
mee naar school te brengen.

Groepstijden groep 1/2
In het verleden hadden de groepen 1/2 10 vrijdagochtenden op jaarbasis vrij. M.i.v. volgend schooljaar komen deze te vervallen. We willen voortaan jaarlijks twee weken meivakantie reserveren. De leerlingen moeten in 8 schooljaren 7520 lesuren maken en dat kan
niet als we de 10 vrijdagochtenden in de groepen 1/2 in stand houden.

Informatie schooljaar 2018 - 2019

Poetsavond

De aangepaste schoolgids, de informatiegids
en de kalender voor het nieuwe schooljaar
staan vóór de vakantie op de website/
ouderportaal. De documenten worden niet aan
de kinderen meegegeven.

Op maandag 2 juli is er een poetsavond
op Oda. De avond duurt van 19.00 21.00 uur. U hebt onlangs een mail ontvangen om u op te geven en verdere informatie.

Meester-/juffendag / laatste schooldag
Op donderdag 5 juli is de meester-/
juffendag. De dag dat we de verjaardagen
vieren van de meesters en juffen op school.
Veel plezier!

Rapporten
Onlangs kregen de leerlingen het 2e
rapport mee naar huis. Het is de bedoeling dat de klappers met daarin
de rapporten in de eerste week na de
zomervakantie weer ingeleverd worden. De kinderen van groep 8 mogen alles houden.
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Jeelo-project: zorgen voor jezelf en anderen (3 september t/m 12 oktober)
Waarom dit project?
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk
fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij bent met jezelf? En hoe
zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep? Het
doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke,
psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan
moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie komen.
Competenties als rode draden
In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties:
samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.
De rode draden zijn:
• Van wassen tot werken aan de conditie: Kinderen leren over lichaamsverzorging, hygiëne, verzorging van zintuigen, hun conditie
en de invloed van hun leefstijl op hun lichaam.
• Van snoepen tot gezonde voeding: Kinderen leren over het verschil tussen eten en snoepen, over de schijf van vijf en de hoeveelheid voeding en drinken.
• Van lichamelijke tot geestelijke en sociale gezondheid: Kinderen
leren over infectieziektes, leefstijlziektes en zonder stress omgaan
met elkaar.
• Van opkomen voor jezelf tot opkomen voor anderen: Kinderen leren nee zeggen en samen sociale problemen, zoals pesten, oplossen.
• Van eenvoudige tot complexe planningen maken: Kinderen maken
een kalender voor zichzelf, een plan voor een groepje of zelfs een
plan voor een hele klas of school.
Leren in en met de omgeving
De GGD, een lifestyle coach of een sportinstructeur verzorgt een activiteit over gezond eten en meer bewegen.
Kinderen bezoeken een gezondheidscentrum, waar een
huisarts, diëtist of fysiotherapeut vertelt over de werking en de verzorging van het menselijk lichaam. Een trainer sociale vaardigheden
of een instantie tegen pesten verzorgt een workshop over het opkomen voor jezelf en anderen.
Schoolbrede activiteit bij dit project
Bij dit project hebben we een gezamenlijke opening en deze is tevens ook de opening van het nieuwe schooljaar! De opening vindt
plaats op maandag 20 augustus 2018 om 8.30 uur op het schoolplein.
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Gevonden voorwerpen
In de garderobe staat de “gevonden voorwerpenkrat”. De inhoud wordt aan het einde van het
schooljaar opgeruimd. Als u nog kleding of iets
dergelijks mist van uw kind, kunt u tot 3 juli in deze krat zoeken.

Groepssamenstelling schooljaar 2018 - 2019
Groep 1/2 a:

start 20 leerlingen, oplopend tot 30 leerlingen einde schooljaar.

Groep 1/2 b:

start 22 leerlingen, oplopend tot 29 leerlingen einde schooljaar

Groep 3:

27 leerlingen

Groep 4:

25 leerlingen

Groep 5:

25 leerlingen

Groep 6:

24 leerlingen

Groep 7:

21 leerlingen

Groep 8:

25 leerlingen

Schooljaar 2018 - 2019: 8 groepen

Hallo jongens en meisjes,
Binnenkort begint weer de leukste week van het jaar, kinder vakantie werk
Venray. Hopelijk hebben jullie er al heel veel zin in, wij natuurlijk wel. We zijn al
volop bezig met al onze voorbereidingen om er voor jullie een leuke week van
te maken.
Nu hebben we wel nog een vraagje, we zijn nog op zoek naar groepsleiding.
Dus heb je een grote broer, zus, buurmeisje, buurjongen, oppas, oom, tante of
iemand anders die je kent en is diegene 15 jaar of ouder, laat hun zich dan opgeven voor de leukste week van het jaar, KVW.
Hopelijk zien we jullie allemaal in onze feestweek dit jaar.

Tot snel, groetjes alle mensen van KVW Venray.
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Beste ouders,
Wij willen jullie hartelijk danken voor de keren dat jullie het afgelopen
schooljaar weer voor ons klaar gestaan hebben!!!!!
Zonder jullie hulp was het niet mogelijk allerlei activiteiten voor de kinderen
te organiseren.

BEDANKT!!!!!!

Team, oudervereniging en medezeggenschapsraad

