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Datum  Opmerking / thema  
 

9 oktober Jubileum juf Dily 
10 oktober Project F.I.E.T.S (geen gymles!!) 
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie 
23 oktober Luizenpluis 
 

 
JUBILEUM JUF DILY 

 
 
Juf Dily is 25 jaar in het onderwijs! Ze werkt sinds dit schooljaar als intern begeleider op onze 
school. Natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbijgaan! 
We vieren dit op woensdag 9 oktober met een traktatie voor alle kinderen. 
 

 
 

PROJECT F.I.E.T.S 
 

 
Op donderdag 10 oktober hebben wij een hele dag die in het teken staat van het project 
F.I.E.T.S.  
In samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Veilig Verkeer 
Nederland en met de financiële steun van de Provincie Limburg heeft Discovery Center 
Continium voor Limburgse basisscholen het Project Fun, Information, Education, Technology 
& Safety, kortweg F.I.E.T.S., ontwikkeld. 
 



 
 
Leerlingen gaan in dit project aan de slag met de techniek van de fiets in relatie tot veilige 
verkeersdeelname. De hoofdmoot van het project bestaat uit een projectdag, waar alle 
groepen van de school aan deelnemen. Na een gezamenlijke opening met de Fietsshow, 
een korte voorstelling vol experimenten, gaat iedere groep op het eigen niveau aan de slag. 
Door samen te bouwen, puzzelen, zingen, experimenteren en quizzen wordt de kennis over 
de techniek van de fiets en veilig fietsen bijna ongemerkt vergroot. De afsluiting van de dag 
is een knallende kettingreactie. 

LIMBURGS MUSEUM 
 

 
 
We hebben een aanvraag ingediend om met de bus met alle groepen van de school naar het 
Limburgs Museum te gaan in november.  
In het Limburgs Museum Venlo komen geschiedenis en cultuur tot leven. Leerlingen maken 
in het Limburgs Museum op een actieve manier kennis met de Limburgse cultuur en 
geschiedenis. Krachtige verhalen bij authentieke objecten zorgen voor een bijzondere 
ervaring. Dat staat ook centraal in de museumlessen. 
Uit het educatieve aanbod van het Limburgs Museum hebben we een keuze gemaakt voor 
de hele school. We hebben gekozen voor: ”Waar is het nest van Pieke?” De leerlingen gaan 
op zoek naar het nest van Pieke de museumvogel. Ze zoeken haar eieren, maken de 
opdrachten en bezoeken zo het hele museum. Wie weet uiteindelijk haar nest te vinden? Op 
deze manier maken de leerlingen spelenderwijs kennis met het Limburgs Museum en 
ontdekken hoe het was om in Limburg te leven vanaf de prehistorie tot nu. 

We hopen natuurlijk dat dit gaat lukken. Wij houden jullie op de hoogte. 

               

 

 



 

KERSTVIERING 2019 
 

 
 
Op vrijdag 20 december komen alle kinderen van groep 1 t/m 8 naar school voor de 
kerstviering. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
De kinderen van groep 1/2 hebben op maandag 16 december VRIJ!! 
 
‘s Morgens zijn er diverse workshops in kerst-sfeer. Tussen de middag zorgt de 
Oudervereniging voor een lunch. Vervolgens is er nog een gezellig samenzijn in de groepen. 
 
NOTEER DEZE WIJZIGING IN JULLIE AGENDA!!! 

 
 

 
 
 


