Verlof en vervanging juf Anique
Maandag 21 februari is de laatste werkdag van Anique. Zij zal hierna gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof. Joep Thijssen zal dit verlof vervangen. Hij is dan 5 dagen werkzaam in groep 5
en zal op vrijdag daarom niet werkzaam zijn in groep 6. Op dit moment hebben we nog geen vaste
vervanger op de vrijdag voor groep 6. Vrijdag 25 februari zal Kitty van der Putten komen vervangen.
Stichting Leergeld Venray
Stichting Leergeld Venray kan ouders financieel ondersteunen op het gebied van onderwijs, sport en
cultuur. Als u van mening bent hiervoor in aanmerking te komen, raden wij u aan het stappenplan te
volgen, zie bijlage.
Carnavalsviering 2022
De laatste jaren hebben we in samenwerking met carnavalsvereniging De Piëlreus enkele activiteiten
georganiseerd in het thema carnaval. Deze activiteiten, uiteenlopend van knutselen tot zelfs
geschiedenisles over 'vastelaovend', werden afgesloten met een echte optocht van school naar de
Smelehof waar we op vrijdag het welbekende carnavalsbal vierden. Dit jaar zal het er anders uit gaan
zien. Maar, op vrijdag 25 februari 2022 vieren we toch een beetje binnen onze eigen groep. We hebben
een alternatief programma, waaronder online optredens, modeshow, eventueel kijken link Tamara en
Stef. Ook de versnapering vergeten we niet. De kinderen komen om 8.30 uur verkleed op school. Wij
vieren deze dag wel met een beetje carnavals muziek.
Ook de groepen 1 t/m 4 nemen deel aan de carnavalsviering. De groepen zijn dit jaar niet op de
donderdagmiddag vrij, omdat de carnavalsviering om 12.30 uur is afgelopen en ALLE kinderen dan vrij
zijn en vakantie krijgen.
Ook is er deze week (21 februari t/m 25 februari) een themaweek.
Dinsdag: Rood-geel-groen dag
Woensdag: STUDIEDAG
Donderdag: Raar met je haar dag
Vrijdag: carnavalskleding = Verkleeddag
Namens de carnavalscommissie wensen wij iedereen een fijne carnaval!
ALAAF!

Nieuws van de Reuzerees-commissie
Hallo Piëlreuzen en Piëlreuzinnekes. Dit jaar organiseren we weer een Reuzerees!!! Op
Carnavalszondag 27 februari wordt voor de vijfde keer de Reuzerees gehouden. Dit jaar is het de
Sjees-editie. In deze editie kan er weer met een spectaculair voertuig geracet worden om de snelste
tijd.
Wat voor voertuig het is blijft nog even Top-Secret ;-). De opgaveformulieren worden in de klas
uitgedeeld, en vind je ook nog als bijlage bij dit nieuwsbericht. Doe het ingevulde formulier in de gele
bak in de aula van school, of geef je op via de mail: reuzerees@hotmail.com. Wij hebben er heel veel
zin in en hopen velen van jullie Carnavalszondag te zien!!! Geef je dus snel op! Aanvang: 14.11 uur!
Aansluitend bal bij Roelanzia!
Groetjes,
de Reuzerees-commissie

Bericht van de bibliotheek: Voorleespret voor kleuters bij BiblioNu Venray en Horst
Het voorlezen in de bibliotheek van Venray en Horst gaat weer van start vanaf woensdag 9 februari!
Elke woensdag om 15.00 uur wordt er voorgelezen, gezongen en gespeeld. Het prentenboek is
afgestemd op kleuters, maar jongere broertjes en zusjes zijn ook welkom. Daarnaast blijven we online
voorlezen aan peuters via Zoom, elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 10.00 uur. Kom je ook
genieten van een mooi verhaal? Kijk voor meer informatie op onze website:
https://biblionu.op-shop.nl/.

