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Kalender
Vr.

08-02 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Vr.

08-02 Groep 3 t/m 8 rapport 1

Ma.

11-02 Deze week 10 minuten gesprekken 3 t/m 7 en advies gesprekken gr.8

Wo.

13-02 Open dag Blariacumcollege

Do.

14-02 Klein theater groep 4 t/m 8

Vr.

15-02 D’n Dörpel jeugddisco

Wo

20-02 Open dag Valuascollege

Wo.

20-02 Nieuwsbrief nr. 12

Zo gaan wij met elkaar om
Je ziet rond om je van alles gebeuren. Vaak leuke en mooie dingen, maar soms ook zaken waarvan
je denkt “dat is niet goed” of “dat kan ook anders”.
“Ik zal er maar niets van zeggen want wie weet wat er dan gebeurt.”
Toch is dit jammer want als we allemaal niets zeggen, zal het alleen maar slechter worden.
Kleinschalig, binnen en buiten school, maken onze kinderen dit ook mee. Het is belangrijk dat ze leren om op een goede manier hierop te reageren. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK MAG IEMAND OP ONGEWENST GEDRAG
AANSPREKEN
Honden op het schoolplein
Het is altijd gezellig druk op het schoolplein als de ouders, opa’s en oma’s de kinderen komen brengen of ophalen naar en van school. Er zijn ook steeds meer honden op het plein, die mee mogen met
hun baasje. Ook gezellig voor alle hondenliefhebbers. Echter, niet iedereen voelt zich happy in aanwezigheid van een hond. Om het voor iedereen gezellig en prettig te houden en ongemakkelijke incidenten te voorkomen, verzoeken wij jullie om de hond altijd aangelijnd, dichtbij jullie te houden en
achter het hek buiten het schoolplein te wachten.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Blokstage Melissa groep 5
Maandag 11 februari start Melissa Meerts aan haar blokstage. Melissa studeert dit schooljaar bij ons af. Deze blokstage houdt in dat Melissa vijf weken lang, vijf dagen in de week verantwoordelijk is voor groep 5. Alles verloopt in goed overleg met de groepsleerkracht Simone van Beek. Daarnaast is Melissa ook bezig met het uitvoeren van een onderzoek. Het onderwerp van het onderzoek is het rekenonderwijs op de basisschool, waarbij er wordt gekeken naar
de doorgaande rekenlijn van groep 3 t/m 8.
We wensen Melissa veel succes met het afronden van haar studie.

Vakantierooster 2019-2020 Scholen Fortior
1e schooldag

maandag 19 augustus 2019

Herfstvakantie:

zaterdag 12 oktober 2019

Sinterklaas

vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie:

zaterdag 21 december 2019

t/m zondag 5 januari 2020

Carnaval:

zaterdag 22 februari 2020

t/m zondag 1 maart 2020

Pasen:

maandag 13 april 2020

meivakantie

woensdag 22 april 2020

dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart:

donderdag 21 mei 2020

t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren :

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie:

zaterdag 11 juli 2020

t/m zondag 20 oktober 2019

t/m zondag 23 augustus 2020

Declamatiewedstijd Veldeke
Veldeke-kring- Venlo organiseert in maart weer de Declamatiewedstrijd in het Venloos Dialect voor
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Er zijn 3 leeftijdscategorieën: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
Nieuw dit jaar is dat kinderen van groep 1 en 2 ook kunnen deelnemen, echter alleen aan de voorronde. Wellicht in de toekomst ook aan de finale ronde. In de voorrondes op maandag 18 en dinsdag
19 maart wordt beslist wie van alle deelnemers mag meedoen aan de finale op vrijdag 5 april.
Er kan een keuze gemaakt worden uit 5 gedichten per categorie. De afgelopen jaren hebben enkele
kinderen van onze school hieraan deelgenomen en meegedaan aan de finale. Een leerling heeft zelfs
een keer de Limburgse finale gehaald. Heb je zin om dit jaar hieraan mee te doen, lees dan de bijgevoegde informatie en gedichten, waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Bij juf Mieke kun je een briefje inleveren met jouw naam, groep en keuze van het gedicht voor 27 februari of via de mail; m.hendrix@aandevijver.fortior.nl

Vastelaovesniejs
Dit jaar is het motto voor de Vastelaovend op school:
“Ut kaok heej euver van de joeks”
Misschien kan het jullie inspireren om hier allerlei creatieve
ideeën voor kostuums bij te bedenken. In de groepen 3, 4,
5 en 6 is gevraagd wie er in het kwartet van 2019 wil komen. Nu wachten we in spanning af.”Wae wuurt ut?”
Maandagmiddag 25 februari worden de nieuwe prins, prinses en adjudanten onthuld in het bijzijn van alle leerlingen.
Verdere informatie over onze Vastelaovesviering ontvangen jullie in de volgende nieuwsbrief.
Vastelaovesdisco in d’n Dörpel
Op vrijdag 15 februari is er weer Vastelaovesdisco in d’n Dörpel.
Aanvang: 19:30 uur en einde: 21:30 uur. Entree is 1 euro.
Trek dien leukste vastelaovespekske aan en dink aan dien discopas!

