Opening en afsluiting Jeelo project “omgaan met elkaar”
Dinsdag 10 september zal in het teken staan van Rots & Water. We starten gezamenlijk op het
schoolplein met de Rots & Water groet. In de ochtend werken de leerlingen samen aan een
opdracht. In de middag zullen de leerlingen in vorm van een circuit diverse Rots & Water spelletjes
doen. We sluiten de dag gezamenlijk af met het maken van een kunstwerk. Tijdens het project zullen
de leerlingen werken aan de Rots & Water schilderijen.
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale
vaardigheden bij kinderen, maar ook het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals
pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij Rots &
Water worden o.a. via spel en fysieke oefeningen sociale-communicatie-en confrontatie
vaardigheden aangeleerd, voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie,
kringgesprekken of door het maken van verwerkingsopdrachten.
Donderdag 10 oktober worden de Rots en Water schilderijen in de school opgehangen en de
groepen kunnen elkaars schilderijen bekijken. U bent als ouder van harte welkom om na 14.30 de
schilderijen te komen bekijken. Foto’s van de opening en afsluiting kunt u op ouderportaal bekijken.

Bericht van het gezinscoach Venray team
Het Gezinscoach Venray team organiseert een avond voor ouders van kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar over hoe je kan leren door te ervaren en te bewegen. Kinderfysiotherapeute,
psychomotorisch remedial teacher en docente Hanneke Poot zal ons meenemen in een interactieve
presentatie over de sensomotorische ontwikkeling.Bewegen staat aan de basis van alles wat een
kind gaat leren: vanaf heel klein tot volwassen leeftijd doe je ervaring op over jezelf en alles om je
heen. Deze avond gaat over de fasen in de sensomotorische ontwikkeling en het belang voor de
verdere ontwikkeling. Hanneke Poot geeft tips hoe je als ouder invloed hebt op de manier waarop je
kinderen zich ontwikkelen. Zo leren we bewust kijken naar het bewegen van zuigelingen, peuters en

oudere kinderen en krijgen we ideeën over spelletjes en activiteiten die de kinderen kunnen steunen
in hun ontwikkeling. Jullie zullen zien dat leuk en nuttig heel goed samen gaan!
Voor wie: alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Wat: lezing Hanneke Poot over sensomotorische ontwikkeling.
Waar: MFC Leunen, Albionstraat 26, Leunen.
Wanneer: donderdag 3 oktober om 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Kom je ook?
Informatie en aanmelden: Entree is gratis. Aanmelden kan tot 23 september, via www.synthese.nl
onder het kopje aanbod en inschrijving. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nancy
Jansen 088 4653575. Er is plaats voor maximaal 150 mensen, dus geef je snel op! Aanmeldingen
gaan op volgorde van binnenkomst. Graag individueel opgeven.
Schoolbowlingtoernooi
Het intussen welbekende schoolbowling toernooi dat al voor de 39ste keer georganiseerd wordt,
staat weer voor de deur. Dit gaat gebeuren in de herfstvakantie en wel op dinsdag 15 oktober 2019,
in Restaurant Bowling Venray te Oostrum. Het toernooi is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van de
basisscholen van de gemeente Venray. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 per kind dit is inclusief 1
consumptie. Dit wordt op de dag zelf betaald.
Aangezien het toernooi in de vakantie plaatsvindt, dienen er zelf ouders mee te gaan en begeleiden
tijdens het toernooi. Shirts worden door school verzorgd; de kinderen kunnen zich opgeven bij de
eigen leerkracht.

Schoolatletiekdag
Vorig jaar kon de traditionele Schoolatletiekdag voor de Venrayse basisscholen helaas niet doorgaan
vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Recentelijke navraag bij enkele scholen maakte duidelijk
dat ook dit jaar bijna zeker dezelfde problematiek als vorig jaar belemmerend zal werken op de
omvang van de inschrijvingen: de stringente taak- en urentoewijzing aan de leerkrachten en de
beschikbaarheid/bereidheid van ouders/stagiaires, zowel tijdens het inschrijftraject als bij de
begeleiding op de wedstrijddag. Reden om u nu reeds te laten weten dat ook dit jaar er geen
School-atletiekdag zal zijn.

