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Kalender
Vr.

16-11 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Zo.

18-11 Aankomst Sint in Venlo

Ma.

19-11 Groep 3B Kinderboerderij

Ma.

19-11 OR vergadering 20.00 uur

Do.

22-11 Groep 5 Kinderboerderij

Vr.

23-11 Groep 8 voorlopig advies VO mee naar huis.

Vr.

23-11 Groep 1 en 2 rapport 1

Vr.

23-11 Pietendisco d’n Dörpel

Ma.

26-11 Deze week oudergesprekken groepen 1 en 2

Ma

26-11 Deze week facultatieve gesprekken met ouders gr. 3 t/m 7

Ma.

26-11 Deze week voorlopig adviesgesprekken VO groep 8

Wo.

28-11 Nieuwsbrief nr. 7

Zo gaan wij met elkaar om
Het lijkt er soms op dat alles gezegd mag worden. Wij vinden het nergens voor nodig om elkaar zinloos met woorden te kwetsen en tolereren grof taalgebruik niet. Spreek elkaar met de naam aan en
praat dingen uit, dan hoeft er niet gescholden te worden. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK SCHELD NIET
Looproute bij binnenkomst en naar buiten gaan
In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat we het fijn vinden als de kinderen
zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen komen. Omdat het soms druk is in de gangen hebben we afgesproken dat de lln. van de groepen 3A en 3B en de lln. van groep 8 door de hoofddeur (middelste
deur) naar binnen komen en naar buiten gaan. Wij denken dat het op deze manier overzichtelijker is
voor de ouders die ook een kleuter op moeten halen. De leerlingen van de groepen 3A en 3B mogen
via de toneelkeuken doorsteken naar hun lokaal. De groepen 4,5,6 en 7 gaan in en uit via de
zij-ingang (deur tussen groep gr.5 en gr. 6).

Oudergesprekken groep 1 en 2, facultatieve voortgangsgesprekken groep 3-7
en adviesgesprekken groep 8
Deze week op donderdag 15 november wordt de
gesprekkenplanner voor de ouder-rapportgesprekken
van de groepen ½ weer klaargezet. Vanaf 17.00 uur
kunnen jullie zelf een geschikt moment uitzoeken om
dit gesprek plaats te laten vinden. Voor de groepen 3
t/m 7 worden alleen facultatieve voortgangsgesprekken gepland. De leerkracht bepaalt in deze ronde
welke ouders zij willen spreken. Alle ouders van de leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd voor
een voorlopig adviesgesprek VO. Ouders met meerdere kinderen moeten zelf kijken welke tijden het
beste uitkomen bij het intekenen op de verschillende intekenlijsten.

Voorstellen Wim de Bruijn.
Ik vind het fijn om mij even aan jullie voor te stellen.
Mijn naam is Wim de Bruijn en ik ben 59 jaar. Ik ben getrouwd met
Thea en samen hebben wij 2 kinderen: Vicky en Dave. Wij wonen in
Venlo in de wijk Groenveld.
In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige dingen met mijn gezin en verder
zijn mijn hobby’s: lezen, tuinieren, muziek (actief en passief) en genieten van de natuur.
Mijn onderwijsloopbaan heb ik tot nu toe vorm gegeven op diverse
scholen (basis- en speciaal onderwijs) in diverse functies (als leerkracht
en in het management).
Na de herfstvakantie ben ik hartelijk ontvangen op de School aan de Vijver om Nicole Driessen te
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Mijn eerste weken alhier zijn me zeer goed bevallen.
De eerste indrukken van de werkwijzen in de groepen; en de eerste contacten en samenwerking met
teamleden, leerlingen en ouders zijn heel positief! Dat geeft een goed gevoel voor het resterend deel
van dit schooljaar.
Mijn werkdagen op de School aan de Vijver zijn maandag, donderdag en vrijdag. De andere dagen
ben ik werkzaam op basisschool Sterrenpad ’t Ven.
Heeft u vragen, aandachtspunten, of wilt u gewoon even persoonlijk kennismaken, loop gerust even
binnen!

Ouderportaal, toestemming gebruik persoonsgegevens
Via de instellingen in het ouderportaal kun je als ouder in het kader van de AVG aangeven waarvoor
wij als school beeldmateriaal van je kind(eren) wel of niet voor mogen gebruiken. De afgelopen weken hebben we al eens gevraagd dit in te vullen mocht dit nog niet gedaan zijn. Voor nu willen we
dan ook aangeven dat wanneer er in november niets is ingevuld, wij er van uit gaan, dat wij beeldmateriaal mogen gebruiken.
Opbrengst Kledinginzameling “Bag2School”
Op dinsdag 6 november was de kledinginzameling van onze school. Hieronder een overzicht wat er
is opgehaald.
22 mei 2018

opgehaald: 748 kilo verzameld ter waarde van € 224,40.

06 november 2018

opgehaald: 726 kilo verzameld ter waarde van € 217,80

Namens de ouderraad en de kinderen van onze school heel erg bedankt.

Intocht Sinterklaas Venlo / Blerick
Zondag 18 november komt Sinterklaas weer met zijn pieten aan in Venlo en
Blerick! Het moment waar alle kinderen lang op hebben gewacht. In zowel ’t
Raodhoës als in de Maaspoort is na een kort voorprogramma gelegenheid om
Sinterklaas een handje te komen schudden.
Aankomst Blerick 12.45 uur
Nadat de pakjesboot om 12.30 uur langs het VieCuri Medisch Centrum is gevaren, zal de boot rond
12.45 uur aankomen in de passantenhaven van Blerick. Hier worden Sinterklaas en de pieten verwelkomt door alle Blerickse kinderen samen met Burgemeester A. Scholten en voorzitter van Stichting
Kinderfeesten Venlo, Joep Raemakers. Sinterklaas spreekt om 13.15 uur de kinderen toe vanaf het
balkon van ’t Raodhoes. Om 13.15 uur start het programma in ’t Raodhoes in samenwerking met Urban Dance Studio en DJ De Höltermenkes en krijgen alle kinderen de gelegenheid om Sinterklaas
een handje te geven.
Aankomst Venlo 15.30 uur
Sinterklaas komt om 15.30 uur aan in de stadshaven van Venlo. De kinderen uit Venlo verwelkomen
Sinterklaas en de pieten samen met Burgemeester A. Scholten en voorzitter van Stichting Kinderfeesten Venlo, Joep Raemakers. Na een korte optocht door de binnenstad van Venlo zal Sinterklaas
rond 16.00 uur de Venlose kinderen toespreken vanaf het bordes van het stadhuis en uitnodigen voor
het sinterklaasprogramma in de Maaspoort. Hier start het programma om 16.15 uur met Urban Dance
Studio en DJ De Höltermenkes, aansluitend krijgen alle kinderen de gelegenheid om Sinterklaas een
handje te schudden.

Muziek
De intocht in Blerick wordt muzikaal begeleid door Harmonie Sint Caecilia. In Venlo zorgt Koninklijk
Philharmonisch Gezelschap Venlo voor de sinterklaasmuziek. De pietenkapel is vanzelfsprekend bij
beide intochten aanwezig.
Kijk voor meer informatie over de programma’s en de route in Venlo op www.kinderfeestenvenlo.nl.

Vrijdag 24 november Pieten Disco in d’n Dörpel
Aanstaande vrijdag is er weer disco in 'de Dorpel'. Deze keer
hebben we uiteraard een Pietendisco!!! Het schijnt dat er wellicht nog wat Pieten mee komen dansen. Kom je ook gezellig
met je klasgenootjes en de Pieten mee swingen?!?
Start disco 19.30- 21.30u (kom je voor de eerste keer, neem dan een pasfoto mee zodat we jouw eigen coole discopas kunnen maken) Entree €1.
Voor meer informatie over d’n Dörpel zie website www.stichtingdetreffer.nl

