Praktijk verkeersexamen van groep 7 en 8
Een aantal weken geleden hebben de kinderen een brief meegekregen met daarin een oproep om
alvast de nodige voorbereidingen te treffen voor het VVN Praktisch Verkeersexamen. Helaas moeten
wij u melden dat het Praktisch Verkeersexamen geen doorgang kan vinden. Dit komt mede door te
weinig beschikbare hulpouders en het niet meer inzetten van de vrijwilligers. Hierdoor zal de
bijbehorende fietskeuring ook komen te vervallen. Ook kunnen wij u melden dat er volgend schooljaar
géén centraal Praktisch Verkeersexamen meer georganiseerd wordt. Echter kunnen wij binnen onze
Jeelo projecten waar 2 jaarlijks een heel verkeersproject van 6 weken is opgenomen dit ook prima
binnen onze eigen school organiseren. Het theorie verkeersexamen blijven we wel aanbieden. Wij
doen wel een oproep om de fiets van uw kind te controleren op eventuele gebreken en dit te
herstellen. Daarnaast raden wij u aan aan om de route met uw kind naar het Voortgezet Onderwijs een
keer te fietsen. Zo zorgen wij er samen voor dat de kinderen op een veilige manier van A naar B
kunnen komen. Ouders die zich hadden opgegeven om te helpen, heel erg bedankt hiervoor. Wellicht
mogen we op een ander moment weer van uw hulp gebruik maken.
Koningsspelen 2021
Vrijdag 23 april is het weer zo ver... De Koningsspelen! Gelukkig is het ons gelukt om het dit jaar (op
aangepaste wijze) plaats te kunnen laten vinden.
Het belooft een gezellige, sportieve en bijzondere dag te worden. Net als in voorgaande jaren zijn er
diverse spelactiviteiten die door de kinderen uitgevoerd kunnen worden. Om deze reden willen we dan
ook vragen om sportieve kleding aan te trekken. Uiteraard met een koninklijk tintje eraan. De koning is
namelijk maar één keer per jaar jarig... Op deze dag gelden dezelfde lestijden als normaal. Dat wil
zeggen dat groep 1 t/m 4 om 12.00 uur de school uit heeft en groep 5 t/m 8 om 14.00 uur. De groepen
5 t/m 8 dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Helaas is het niet mogelijk om op het sportpark te
kijken naar de spelactiviteiten. De spelactiviteiten worden immers in de eigen "bubbel" uitgevoerd.

Kleurplaat Oranjecomité gemeente Venray
Het Oranjecomité organiseert o.a. een kleurplaatwedstrijd voor alle leerlingen van het basisonderwijs.
Tijdens een 3-uur durende liveshow op Koningsdag (12.00 uur op Peel & Maas TV) zullen de
prijswinnaars bekend gemaakt worden. De kinderen kunnen de kleurplaten, die ze deze week
meekrijgen, inleveren bij de receptie van het gemeentehuis (openingstijden maandag t/m donderdag
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur), de uiterste inleverdatum is donderdag 22 april a.s.
De Doekoe scholenactie van Coop is terug
Van maandag 19 april t/m zondag 23 mei kunt u bij Coop weer sparen voor sport- en spelmaterialen
voor de school. In de winkel doneert u munten aan de school van uw keuze. Hoe meer
Doekoe-munten de school heeft, hoe hoger het bedrag dat de school spaart. Daarnaast maken
deelnemende scholen kans op een speeltoestel. We danken u alvast hartelijk voor het ondersteunen
van deze actie.

Nieuws van KinderVakantieWerk Venray
In de bijlage leest u nieuws van de KVW-organisatie over de plannen voor de vakantie van 2021.
Wijzigingen m.b.t. Koningsspelen

