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Kalender
di.

03-09 Info-avond groep 1 en 2 19.00 uur

vr.

06-09 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

ma.

09-09 Deze week kennismakingsgesprekken groepen 3-8

wo.

11-09 GEEN Sportdag: verschoven naar vrijdagmorgen 27 september

wo.

18-09 Groep 4A Kinderboerderij

do.

19-09 Groep 4B Kinderboerderij

do.

19-09 Nieuwsbrief 2

Omgangsregels
In het kader van het pedagogisch klimaat hebben we een 11-tal aantal sociale schoolregels opgesteld. Het zijn elf regels over hoe we met elkaar omgaan. Elke 3 weken stellen wij een nieuwe sociale
regel centraal. Deze wordt in elke groep besproken en in combinatie met de lessen uit de methode
Kinderen en hun Talenten aangeboden in elke groep.
In de kleutergroepen worden deze regels ‘vertaald’ en in aangepaste versie aangeboden passend bij
hun leef- en belevingswereld. Tijdens het gehele schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan
wat we samen afgesproken en al geleerd hebben.

De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:

IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN EN
ACCEPTEER DAT IEDEREEN ANDERS IS.
Zo gaan wij met elkaar om:
Op basis van gelijkwaardigheid leren we naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor
elkaar te zorgen. Zo spreken we nadrukkelijk af om elkaar niet te pesten. Elk kind moet met plezier
naar school kunnen gaan. Om je goed te kunnen ontplooien is een veilig gevoel immers noodzakelijk.
In de onderlinge contacten willen we elkaar stimuleren tot positief en verantwoordelijk gedrag.
Voor de kleutergroepen:

HEEFT EEN VRIENDJE SOMS VERDRIET
HELP HEM DAN ALS JE HET ZIET

Let op: wijziging datum van Sportdag.
Op woensdag 11 september gaat de sportdag niet door. De nieuwe datum is vrijdag 27 september
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarna hebben alle groepen vrij. Nadere info volgt.

Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
Via ouderportaal zijn jullie uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek met de leerkracht. In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangen jullie hiervoor een vragenlijst. Wij verzoeken de ouders van de
groepen 3-4-5 om dit formulier, ingevuld, weer mee te brengen naar
het gesprek.
Dit jaar willen wij ook de leerlingen van de groepen 6,7,en 8 hierin betrekken. Zij mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. Als voorbereiding hierop krijgen zij zelf van de
leerkracht een 5-tal vragen mee op papier mee naar huis. Het is de bedoeling dat jullie deze vragen
samen bespreken en invullen en meenemen naar het gesprek
Het kennismakingsgesprek zal 10 minuten per kind zijn.
Sociale Schoolomgeving
Een fijne school is een school waarin iedereen zich prettig voelt. Daar horen ook regels en afspraken
bij. Elke groep stelt aan het begin van het schooljaar een eigen gedragsprotocol op. De gezamenlijk
gemaakte afspraken worden op een eigen creatieve manier vormgegeven, Dit protocol is terug te
vinden in elke groep. Welkom in de groep om er eens naar te kijken.
In de bijlage vinden jullie de belangrijkste afspraken en schoolregels op een rijtje. Deze zijn ook altijd
terug te vinden in de boekenkast binnen ouderportaal onder het kopje Pedagogisch klimaat en in de
schoolgids.
Looproutes bij het naar binnen gaan
Het schooljaar is weer begonnen, we hebben er allemaal weer zin om er een mooi jaar van te maken.
Voor een soepele binnenkomst bij aanvang van de lessen, willen wij jullie vragen om zoveel mogelijk
de juiste ingang te gebruiken.
De groepen 1/2A en 1/2B komen binnen via de rechterdeur (kleuteringang).
Groep 1/2C, groep 3, groep 7 en groep 8 komen binnen via de hoofdingang. Groep 3 loopt vervolgens via deToneelkeuken (grote hal) naar de klas.
Groep 4A, 4B, groep 5 en 6 komen binnen via de zij-ingang, links van het schoolgebouw.

MR-lid worden?
Dit schooljaar is Marloes Geraeds conform rooster aftredend. Marloes heeft
zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van drie jaren. Hierbij roepen
wij ouders op om zich eveneens verkiesbaar te stellen voor een plek in de MR.
Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris van de MR. Wilt u
meer weten over het werk in de MR, kijk dan in onze schoolgids deel 2 (boekenkast ouderportaal) of
neem met een van de huidige MR-leden (schoolgids) contact op.
Opgave kan tot en met vrijdag 13 september.
Secretaris: juffrouw Jacqueline Fitten

jacqueline.fitten@fortior.nl

Aanmelden voor de TussenSchoolse Opvang (TSO)
Nieuwkomers kunnen zich schriftelijk aanmelden via het aanmeldingsformulier (op school, via de
schoolsite. Voor specifieke vragen kunt u contact op te nemen met de coördinator TSO Jacques
Driessen (06-45528471). Aanmelden is eenmalig en gratis. Uw kind(eren) blijft automatisch geregistreerd staan tot het einde van groep 8. Als u de TSO van uw kind(eren) eerder wenst te beëindigen
dan dient u dit te melden bij de coördinator TSO. U kunt overblijfbeurten inkopen onder vermelding
van naam van uw kind(eren) en groep waarin uw kind(eren) op school zijn ingedeeld. Het tegoed aan
overblijfbeurten, aan het einde van het schooljaar worden automatisch overgeboekt naar het volgende schooljaar.
Afstudeerders Pabo
Dit schooljaar hebben we twee studenten die hun opleiding tot leerkracht bij ons op school gaan afronden. Beiden stellen zich graag voor:

Hallo allemaal
Ik ben Maud Wolters. Ik ben 21 jaar en woon in Melick. Ik mag gedurende 1,5 schooljaar stagelopen op School aan de Vijver. Ik begin dit
schooljaar in groep 8 om mijn derde jaar af te ronden. In januari/februari
2020 begin ik mijn afstudeerstage in groep 4B.
Even over mijzelf. In het afgelopen schooljaar heb ik onder andere de minor muziek gedaan. Hierin liggen ook mijn interesses. Het maken en luisteren van muziek is wat ik het liefste doe. Ik speel al 14 jaar saxofoon.
Ook heb ik een buitenland-stage gedaan. Gedurende 12 weken ben ik op Curaçao geweest. Hier heb
ik heel veel over mezelf als persoon en leerkracht geleerd. Mijn stage op Curaçao heeft ook mijn
liefde voor reizen vergroot. Ik kan niet wachten om mijn opgedane kennis en ervaringen van onder
andere het afgelopen jaar toe te passen in de klas. De laatste stapjes naar het worden van een volwaardig lerares zijn aangebroken.

Groetjes, Maud Wolters.

Hallo allemaal
Mijn naam is Anne Peters, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Venlo. Buiten school geef ik turnlessen bij
vereniging Sparta Venlo. Ik geef les aan de recreatiegroepen en de selectiegroep van de vereniging.
Als bijbaantje werk ik momenteel bij Subway Trefcenter.
Ik volg op dit moment de Pabo aan Fontys Hogescholen in Venlo. Ik
zit in mijn vierde leerjaar van de opleiding. Dit betekent dat ik een
LIO-student ben, Leraar in opleiding. Dit schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te vinden in groep 4 bij Jennyfer Ludewig.
Eerder heb ik stage gelopen op de Doolgaard in groep 5 en in groep
0/1. Op Basisschool Natuurlijk liep ik stage in groep 3/4 en 7 en op
Basisschool Meander in groep 6
Jullie kunnen altijd bij mij terecht voor vragen of om een praatje te
maken. Ik hoop, in samenwerking met iedereen, op een leuke tijd hier op school!
Groetjes, Anne Peters.

