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Kalender
Vr.

14-12 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Wo.

19-12 Open school voor alle geïnteresseerden 9.00-12.00

Do.

20-12 Groep 6 t/m 8 schaatsen Venlo on Ice

Vr.

21-12 Kerstviering, groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij.

Vr.

21-12 Kerstviering, groep 5 t/m 8 continurooster; om 14.00 uur vrij.

Ma. 24-12 t/m vr. 04-01 Kerstvakantie
Ma.

07-01 Screening hoofdluis

Wo.

09-01 Nieuwsbrief nr. 9

Zo gaan wij met elkaar om
Vaak worden plagerijtjes onder het mom van “grapje” goed gepraat. Maar plagerijtjes kunnen snel
doorschieten naar pesterijtjes. Wij maken daarom met elkaar de afspraak: Stop = Stop. Vind je iets
niet leuk, maak het met het stopwoordje duidelijk. En voor de ander: respecteer het stopwoord. De
komende twee weken staat centraal:

STOP = STOP
Oudertevredenheidsonderzoek
In januari kunt u de driejaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek tegemoet zien. Als vooraankondiging
is de ouderbrief als bijlage al toegevoegd. We komen hier begin januari op terug.
Expliciet willen we hier onder jullie aandacht brengen dat per gezin 1 uitnodiging via de mail verstuurd
wordt. Ouders die gescheiden zijn, kunnen ook een tweede uitnodiging aanvragen. In de bijlage staat
vermeld hoe u dit kunt doen.

Open dag

Op woensdag

19 december 2018 tussen 09.00 u en 12.00 uur organiseren we

weer een gezellige open dag. De kinderen vinden het altijd erg spannend als de familie bij hen in de
klas op bezoek komt! Deze ochtend zijn alle ouders, opa’s, oma’s, familie en kennissen én nieuwe
ouders die zich willen oriënteren op een passende school voor hun kind, van harte welkom. Je kunt
gewoon binnenlopen en zien hoe de kinderen aan het werk zijn. In de hal verzorgen de ouders van
de ouderraad een gezellige koffiehoek met iets lekkers. Voor de kleintjes is er een leuke speurtocht
dwars door de hele school. In de hal staat een speelhoek klaar en we hebben voor elk kind een
kleine verrassing. Neem gerust de tijd om sfeer te proeven in onze school en de lessen in praktijk te
zien. Op deze ochtend wordt in alle groepen namelijk gewoon les gegeven. Je mag daar zonder kloppen naar binnen om te ervaren hoe op onze school gewerkt en gespeeld wordt. Instructielessen, zelfstandig werken met een dag- of weektaak, werken/spelen in hoeken, een bewegingsles bij de kleuters, muziekles, enzovoorts. In de hal presenteren we een leuke serie schoolfoto’s van allerlei activiteiten van dit schooljaar. Om 11.45 uur wordt onze kunstzuil onthuld op het voorplein. Het is elke
jaar weer een verrassing welke invulling groep 8 geeft aan deze panelen! Welkom, dus allemaal!

Kerstviering
Op vrijdag 21 december vieren we samen de jaarlijkse kerstviering bij ons op school. Alle groepen
verlenen hieraan hun bijdrage. De leden van de ouderraad zijn hiervoor uitgenodigd om deze viering
bij te wonen. De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur uit; er is deze dag geen overblijven..
Groep 5 t/m 8 hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur. Hun vakantie begint dus om
14.00 uit! De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee en eten dit samen, gezellig in de klas met
de juf/meneer op. Moeten kinderen naar de BSO, houd hier dan rekening mee en regel zelf het tijdig
afhalen.

Venlo on Ice
Op de Oude Markt gaat binnenkort de ijsbaan weer open. Venlose scholen
worden in de gelegenheid gesteld hiervan GRATIS gebruik te maken. Ook
wij hebben ons hiervoor aangemeld. Groep 6, 7 en 8 gaan op donderdag
20 december van 08.30 tot 09.45 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen om 08.15 uur naar school komen.
De kinderen lopen met hun eigen groep naar de ijsbaan.
Vanaf dit jaar is de entree voor alle kinderen €2,00, ongeacht of ze eigen
schaatsen bij zich hebben of niet. De school betaalt de entree, dus de kinderen hebben geen geld nodig.
Passende lekker warme kleding is natuurlijk noodzakelijk. Handschoenen zijn door de organisatie
VERPLICHT gesteld. Tijdens dit ijsfestijn is er voldoende toezicht.

Allerkinder vrijdag 28 december

Op vrijdag 28 december organiseert Stichting Kinderfeesten
Venlo het traditionele kinderfeest Allerkinder. Dit jaar vindt het
evenement wederom plaats bij Beej Benders met een vernieuwd
programma. Een dag groot zijn, dat is waar het tijdens Allerkinder om
draait. Zo mogen de kinderen zich verkleden in oude klederdracht en de catwalk op tijdens de modeshow en een optocht door de winkel, gevolgd door een interactief
vernieuwd programma. Bij dit gratis evenement zijn alle kinderen van harte
uitgenodigd! Aanmelden is gewenst via info@kinderfeestenvenlo.nl , zie bijlage.

Venloop Kerstloop
HO HO HO.. wij organiseren een Venloop Kerstloop!
Op zondag 16 december 2018 zal de derde editie van onze Venloop Kerstloop
plaatsvinden in samenwerking met Venlo on Ice. Deze wandeltocht van 7,5 kilometer
vindt midden in het kerstseizoen plaats en zal dan ook helemaal in het teken staan
van de holly jolly kerstgedachte in een sfeervolle Kerstmis-setting, met bij de start en finish een ijsbaan, veel hout, kerstbomen, sfeervolle verlichting en de nodige kerstjingles.

De Venloop Kerstloop zal om 9.00 uur starten bij Venlo on Ice (Oude Markt in Venlo). De route loopt
door de groene en heuvelachtige omgeving van Venlo en is leuk voor jong en oud! In lijn met de
kerstgedachte en -sfeer is het natuurlijk leuk om samen met het hele gezin, de hele familie en/of een

grote vriendengroep mee te wandelen. Ook voor de kinderen is het hartstikke leuk om mee te wandelen, want kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meewandelen en kunnen daarna tot 12.00 uur
gratis schaatsen op de grote ijsbaan van Venlo on Ice! Heb je hele jonge kinderen? Geen probleem,
kinderwagens en bolderwagens zijn gewoon toegestaan tijdens de wandeltocht. Tevens staat er bij
terugkomst een kopje koffie/thee/chocomel voor je klaar en een overheerlijke oliebol! Dit alles onder
het genot van de Christmas Carols van theaterkoor VOG. Bekijk op https://www.venloop.nl/fotos/album/50 de foto's van vorig jaar. Wij wensen jullie veel schaatsplezier.
Met vriendelijke groet,

Jan Pasmans en Diana de Swart,

Club Fit in Venlo
Het team sportontwikkeling van de Gemeente Venlo is bezig om een club fit op te richten in Venlo
Momenteel zijn er 2 Club Fit plaatsen, Tegelen en Blerick. Omdat er het afgelopen jaar geluiden kwamen vanuit scholen uit Venlo dat de afstand naar deze locaties te ver was hebben we dit opgepakt.
Graag wil ik dan ook inventariseren of er momenteel nog animo is om kinderen binnen een van jullie
scholen Club Fit aan te raden.
Sommige kinderen kunnen namelijk vanwege hun motorische achterstand niet deelnemen aan een
sport binnen een sportvereniging maar willen wel graag na school een extra sportmoment. Dan zou
club fit goed passen!
In de bijlage de folder van Club Fit hoe het nu is. De kinderen kunnen deelnemen vanaf 6 jaar.

Same Traöte
Same Träöte Is Leuk! is een project waarin Venlose leerlingen van de basisschool de kans krijgen om
kennis te maken met het bespelen van een muziekinstrument en samen met andere kinderen lessen
te volgen en concerten te geven. In de middenbouw hebben de kinderen hier nader kennis mee gemaakt. Zie de bijlage.

Limburg krijgt wielerscholen in Sittard en Venlo
In 2019 worden er in Limburg twee ‘Limburg Cycling Wielerscholen’ opgestart. Het College den Hulster in Venlo en de Trevianum Scholengroep in
Sittard gaan 20 dagdelen (extra) wielersport aanbieden aan geïnteresseerde leerlingen. Bovendien kunnen basisschoolleerlingen aansluiten bij
de trainingen op de woensdagmiddag die op de Wieleromgeving Herungerberg in Venlo en het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard gaan plaatsvinden. Zie bijlage.

