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Kalender
do..

01-11 Sintermerte viering

do.

01-11 MR vergadering 20.00 uur

vr.

02-11 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

zo.

04-11 Sintermerte in Venlo

ma.

05-11 Groep 7 en 8 Informatie avond VO

di.

06-11 Kledinginzameling

di.

06-11 Groep 1, 2 en 3 Klein theater

di.

13-11 Groep 3A Kinderboerderij

wo.

14-11 Nieuwsbrief nr. 6

Zo gaan wij met elkaar om
Met elkaar kunnen praten is erg belangrijk voor de onderlinge contacten. Met elkaar praten betekent
ook goed naar elkaar luisteren. Een gesprek kan frustrerend zijn als de verteller merkt dat de luisteraar maar met een half oor luistert en ondertussen alles meekrijgt wat er rondom gebeurt. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK LUISTER GOED ALS IEMAND MET ME
PRAAT
Kledinginzameling “Bag2School”
Op dinsdag 6 november worden de zakken van de kledinginzameling opgehaald. Vanaf donderdag 1
november t/m dinsdagmorgen 09.00 uur mogen de zakken in de hal, bij binnenkomst, neergezet worden. Jullie mogen de kleding ook gewoon in grijze vuilniszakken meegeven, wel graag goed dichtsnoeren. (Géén dekbedden, kussens, Slaapzakken, losse lappen stof). Schoenen per paar aan elkaar vastbinden. En nu opruimen maar!

Vergadering medezeggenschapsraad
Morgenavond, donderdag 1 november, vindt de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats.
Heeft u items die u graag besproken wilt hebben, geef dit dan door aan een van onze MR-leden (zie
schoolgids). U bent ook altijd van harte welkom om dit zelf op de vergadering komen te verwoorden.

Sintermerteviering donderdag 1 november 2018
Donderdagmiddag 1 november zal bij ons op school de viering van Sintermerte plaatsvinden. We vieren dit feest samen met buurschool “de Taalbrug”.

Om 14.05 uur voert groep 7 van School aan de Vijver een kort
toneelspel op. De onderbouwgroepen van beide scholen zijn
hierbij aanwezig. Het toneelstuk vindt plaats op de speelplaats
van de School aan de Vijver, bij regen in onze ToneelKeuken.
Aansluitend maken de kinderen van de onderbouwgroepen
een optocht met hun zelfgemaakte lampionnen. Indien uw
kind in groep 1 t/m 4 zit en nog geen lampionstokje mee
heeft genomen, is morgen de laatste mogelijkheid!

Ouders en geïnteresseerden van onze school zijn van harte uitgenodigd om als toeschouwer aanwezig te zijn. Tijdens het toneelstuk willen wij alle ouders en geïnteresseerden vragen om achter het hek
(dus niet op de speelplaats) te gaan staan. Tijdens de optocht, rond 14.20 uur, zullen we een rondje
om de vijver lopen. Graag ergens langs de route gaan staan (niet op de speelplaats). Aansluitend
eten we met z’n allen in de toneelkeuken (kinderen-leerkrachten-toeschouwers) een lekkere wafel.
Voor de kinderen is er ook een pakje drinken Wij verzoeken de ouders van kinderen met een allergie die geen wafel mogen dit aan te geven bij de groepsleerkracht. Vriendelijk verzoek zelf een alternatieve traktatie af te geven, vóór donderdagmiddag 1 november, zodat we zeker weten dat het
goed gaat.

Allergie informatie:
Wafel: Ingrediënten :32% SCHARRELEI, suiker, TARWEBLOEM, palmvet, LUPINEMEEL, magere
MELKPOEDER, zout, raapolie, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijk aroma.
Pakje drinken: ingrediënten: water, 10% vruchtensap uit concentraat (appel, 0,6% aardbei), suiker,
fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraten),
zwarte wortelconcentraat, vitamine e.
Het ziet er naar uit dat het droog blijft dus wij hopen op veel toeschouwers en een gezellig feest!

Nieuwe datum Vormsel
Vanwege het geringe aantal vormelingen vervalt de vormseldatum van 11 november a.s. en wordt
verplaatst naar 26 januari 2019. De kinderen die zich hebben aangemeld zullen dan samen met de
vormelingen uit Venlo-Zuid het H. Vormsel ontvangen
In de OLV-kerk in Venlo-Zuid en wel om 19.00 uur.
Renovatie schoolplein
Middels de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.
In de herfstvakantie is de schooltuin met groot materieel aangepakt. Gezien de droogte een stoffige
klus. We mogen zeggen dat het een grote metamorfose is geworden. De zomer en winter groenblijvende beplanting is natuurlijk nog klein maar zal uitgroeien tot één mooi groen tapijt waartussen het
looppad mooi tot z’n recht komt.
Eind november zal een beperkt plantsoenhekwerkje geplaatst worden rond de drie tuinen aan het
voorplein. Op de speelplaats zijn twee bomen verwijderd, de overige op gesnoeid en hinderlijke wortels onder de tegels zijn verwijderd.
Zoals al eerder gemeld hebben de kinderen hun beste beentje voorgezet in de vakantie en een mooi
bedrag bij elkaar gebracht middels de actie “heitje voor een karweitje”. De besteding van het geld
volgt spoedig.
Voor de zandbak is het nieuwe net geleverd en kan spoedig bevestigd worden.

Sintermerte in Blerick en Venlo
Tijdens het feest van Sint Maarten, in de omgeving beter bekend als Sintermerte, zijn alle kinderen uit
Venlo en Blerick in de weer met hun lampionnetje. Stichting Kinderfeesten Venlo organiseert deze
traditie op 3 en 4 november in het centrum van Blerick en het centrum van Venlo. Het spel van Sint
Maarten wordt kort in én voor de kerk gespeeld. Na het kort samenzijn vertrekt het gezelschap in een
optocht naar het Sint Maartensvuur. Onderweg krijgen alle kinderen een oliebol en op het plein wordt
het vuur aangestoken door een afgevaardigde van Gemeente Venlo. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze warme traditie bij te wonen.
Blerick zaterdag 3 november
Het spel van Sint Maarten start om 17.15 uur in én voor de St. Antoniuskerk. Sint Maarten steekt samen met de kinderen de lampionnetjes aan en lopen vervolgens gezamenlijk om 17.40 uur in een optocht naar het Lambertusplein. Het Sint Maartensvuur wordt rond 18.15 uur aangestoken.
Venlo zondag 4 november
Het spel van Sint Maarten start om 17.00 uur in én voor de St. Martinuskerk. Sint Maarten steekt samen met de kinderen de lampionnetjes aan en lopen vervolgens gezamenlijk om 17.30 uur in een optocht naar het Mgr. Nolensplein. Het Sint Maartensvuur wordt rond 18.00 uur aangestoken.
Muziek en vrijwilligers
Zonder muziek en vrijwilligers is er geen feest. De muziekgezelschappen in Blerick zijn: Drumfanfare
Blerickse Herten en Harmonie Sint Caecilia. In Venlo wordt de muziek verzorgd door: Fortissimo,
Neet Um Aan Te Huùre, Schots en Scheif, D'n Heiten Haspel en VSO ’t Hetje. Daarnaast dragen de
vrijwilligers van ‘t Ald Weishoès, Scouting Miguel Pro en Scouting Sint Lambertus bij aan het voortbestaan van deze mooie, warme traditie.
Extra informatie
Het gebruik van fakkels wordt door de organisatie om veiligheidsredenen afgeraden. In de kerk is het
natuurlijk niet toegestaan om fakkels aan te steken. Kijk op www.kinderfeestenvenlo.nl voor onder
andere de routes in Venlo en Blerick.

