We zijn op zoek naar gedroogde maïs
Na de meivakantie wordt er een nieuw thema gestart. Voor de kleutergroepen zijn wij op zoek naar
gedroogde ''schone'' maïs om de zandtafel mee te vullen. Wie zou ons hier aan kunnen helpen? Neem
contact op met e.vannies@spovenray.nl of loop even binnen.
Alvast bedankt!
Koningsontbijt en Koningsspelen
22 april is het weer zover! Hier wat informatie voor de dag.
Programma:
● 8.30 uur: schoolontbijt en spelletjes in de klas;
● 10.05 uur: aanlopen naar de sportvelden;
● 10.20 uur: start Koningsspelen op het sportpark;
● 12.30 uur: school uit en vakantie!

Voor het koningsontbijt mogen de kinderen dit jaar zelf een ontbijt meenemen met drinken.
Tijdens de sportdag krijgen de kinderen een appel, peperkoek en een ijsje. Dus ze hoeven geen
fruit mee te nemen! Het is leuk als de kinderen die dag iets aan doen met oranje of
rood-wit-blauw. De kinderen van groep 6 t/m 8 doen ‘s ochtends het kleur shirt aan van hun team.
De kinderen mogen op het sportpark worden opgehaald. Indien uw kind alleen naar huis mag,
vragen wij u om dat goed met uw kind te bespreken. U, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
zijn van harte welkom om te komen kijken naar de Koningsspelen! De kantine op het sportpark is
open voor een lekker kopje koffie of thee.Bij slecht weer zullen we koningsspelen in onze eigen
klas vieren, maar daar gaan we natuurlijk niet van uit.

Kledinginzameling
Er staat permanent een textielcontainer op het schoolplein (voor de gymzaal). Hier kunt u te allen tijde
onderstaande materialen inleveren. We hopen dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik maken,
want de opbrengst wordt geheel aangewend voor recreatieve en/of educatieve activiteiten voor de
kinderen van onze basisschool.
Wat mag er in de container: 1. Alle draagbare boven- en onderkleding. 2. Nog draagbare schoenen,
aan elkaar gebonden. 3. Lakens, dekens, gordijnen, handdoeken en dergelijke. Alles dient verpakt te
zijn in een dichtgebonden plastic zak. Wilt u a.u.b. de gebruikelijke vuilniszak niet ‘strak’ propvol doen.
Bericht van Biblionu over activiteiten in bibliotheek Venray
Woensdag 20 april organiseren wij een leuke activiteit voor kinderen van groep 6-7-8 in de Bibliotheek
Venray! Schrijf je graat teksten? Of wil je leren hoe je een gedicht maakt? Tijdens deze workshop leer
je te schrijven over de natuur, door gebruik te maken van materialen uit de natuur. De geschreven
gedichten worden tijdens de gezinswandeling op 24 april bij de kasteelruïne in Geijsteren
gepresenteerd. Bekijk de website voor meer informatie:
https://biblionu.op-shop.nl/1021/workshop-poezie-natuur-voor-kinderen/20-04-2022

Voorleespret voor peuters en kleuters: elke woensdag (met uitzondering van de schoolvakanties) om
15.00 uur wordt er voorgelezen aan peuters en kleuters. Er wordt voorgelezen, gezongen en
aansluitend gespeeld of geknutseld. Kom je ook genieten van een mooi verhaal? Kijk voor meer
informatie op onze website: https://biblionu.op-shop.nl/

