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Kalender
Wo.

20-02 Open dag Valuascollege

Vr.

22-02 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Vr.

22-02 Groep 7 JVLK 13.30-15.30 uur

Ma

25-02 Uitroepen Vastelaoveskwartet

Wo.

27-02 Groep 4 Kinderboerderij

Do.

28-02 Groep 4 Kinderboerderij

Vr.

01-03 Vastelaovesviering gr. 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Vr.

01-03 Vastelaovesviering gr. 5 t/m 8 continurooster om 14.00 uur vrij.

Ma. 04-03 t/m vr. 08-03 Carnavalsvakantie
Ma.

11-03 Screening hoofdluis

Do..

14-03 Nieuwsbrief nr. 13

Vrij.

15-03 Stakingsdag-kinderen vrij

Data verschijnen nieuwsbrief
De laatste twee nieuwsbrieven heeft u op donderdag ontvangen in plaats van op de geplande woensdag. Om organisatorische redenen wordt de verschijningsdatum structureel naar de donderdag verschoven. In de digitale kalender op ouderportaal hebben we dit aangepast.

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. We
waarderen en respecteren een ieder hoe hij of zij is. De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN EN ACCEPTEER DAT IEDEREEN ANDERS IS

AMN toetsen groep 7 en 8
Net als vorig schooljaar, zal ook dit jaar groep 7 de AMN-toets maken. Een toets waar behalve kennis
en kunde van de diverse vakgebieden ook gekeken wordt naar het welzijn van de leerlingen en hun
sociale vaardigheden.
De toets afname zal plaats vinden op woensdag 17 en donderdag 18 april. De bevindingen van deze
toets zullen later in het schooljaar, in de week van 10 t/m 14 juni, met jullie besproken worden. De uitslag wordt mede gebruikt voor het pré advies voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep
8 zullen op 16 en 17 april de eindtoets gaan maken. Niet zoals al jaren gebruikelijk de Cito-eindtoets,
maar dit jaar wordt het de AMN eindtoets. Een vervolg op de toets die de leerlingen vorig jaar in
groep 7 gemaakt hebben. Beide toetsen (groep 7 en 8) zullen digitaal worden afgenomen.
Nog eens enkele afspraken en regeltjes onder de aandacht:
-Aan het begin van het schooljaar wordt in elke klas een aantal klassenregels vastgelegd met alle kinderen van de groep. Ook worden bepaalde schoolregels nog eens besproken.
Ten aanzien van het meebrengen van spullen naar school, hebben we ook enkele afspraken die we
nu nog eens extra onder de aandacht willen brengen:
-Mobieltjes en geld? Laat maar mooi thuis. Heb je op school toch niet nodig. Vinden je ouders dat je
het mobieltje om een goede reden mee moet nemen, dan is dit oké. Op school staat het uit en blijft
deze in je broekzak. We zijn altijd bereikbaar via de schooltelefoon. Gebeurt er iets met het mobieltje
of raak je het kwijt, dan kan de school hier niets aan doen.
-Waveboarden/skateboarden e.d. zijn spannende en leuke sportieve spelmaterialen. In de schoolgids stond de afspraak dat deze alleen ‘s morgens en ’s middags vóór schooltijd (tot het tijdstip dat
de leerkracht surveilleert) gebruikt mochten worden. Ook 10 minuten na school mochten ze niet gebruikt worden op het plein, het is dan veel te druk!
Wij willen iedereen echter nadrukkelijk verzoeken deze wave- en skateboarden thuis te laten in
verband met de veiligheid op het speelplein. Verder willen we de ruimte en het overzicht bij de ingangen bij de halletjes en kapstokken bewaren. Nu is het een parkeerplaats van allerlei mobiele
speelmaterialen. Voor de pauzemomenten hebben we per klas enkele waveborden aangeschaft waar
de kinderen mee kunnen spelen.
-Spulletjes meebrengen naar school: We houden ons aan de afspraak dat we alle speeltjes en ‘gadgets’ thuis laten!

Oudertevredenheidsonderzoek
Inmiddels is de termijn van het onderzoek afgesloten. We hebben 108 reacties op de 183 uitnodigingen mogen ontvangen, oftewel een deelname van 59 %. Een heel mooi deelnamepercentage, waar
we alle deelnemers hartelijk voor willen bedanken. De resultaten van het onderzoek verwachten we
in maart te ontvangen. Na bespreking in het team en in de MR volgt de terugkoppeling begin april
naar alle ouders.

Stakingsdag vrijdag 15 maart
Zoals jullie misschien gehoord hebben is er door de AOB (Algemene Onderwijs Bond) een onderwijsstakingsdag uitgeroepen. Mocht deze staking doorgaan dan sluiten wij, team School aan de Vijver,
hierbij aan. Houd hier alvast rekening. Volgende week ontvangt u nadere info.

Finale Voorleeswedstrijd
Op woensdag 20 februari mocht Isabelle Hale uit groep 8 meedoen aan
de voorleesfinale van Noord-Limburg. De jury had een lastige klus te
klaren; het niveau was erg hoog. Ten
overstaan van een volle zaal kreeg
Isabelle complimenten over haar
voorleesenthousiasme; ze nam het
publiek volledig mee in het verhaal.
Ondanks de ondersteuning van een
flink aantal klasgenoten viel Isabelle
net buiten de prijzen, maar ze mag
trots zijn op haar prestatie!

Groep 7 duit vriedaag 22 fibberwari mei aan ut JVLK.

Op vrijdag 22 februari is het zover; het JVLK 2019. Na weken hard werken onder begeleiding van verschillende ouders hebben de kinderen
van groep 7 “’t Recep veur Vastelaovend” gevonden. Dit zullen zij in de
Venlonazaal laten horen aan de andere deelnemende scholen en de
jury. Anders dan voorgaande jaren is dat het niet meer in de middag
maar in de (late) ochtend zal zijn.
Groep 7 heeft daarom vrijdag 22 februari een continu rooster en zullen dan ook om 14.00 uur
naar huis gaan.
Alle kinderen, van groep 7, worden vrijdag om 8.00 uur op school verwacht. Zij dragen dan een
blauw spijkerbroek (licht of donker), wit shirt of blouse (met korte of lange mouwen), een boeren zakdoek om de nek geknoopt (kleur maakt niet uit) en alle meisjes hebben twee vlechten in het haar. In
groep 7 staan verschillende ouders klaar om alle kinderen te schminken. Het programma in de Venlozaal zal van ongeveer 10.00 uur tot 12.30 uur duren. Helaas is het niet mogelijk voor u als ouder om
te komen kijken. We lopen met alle kinderen na afloop terug naar school. Daar zullen wij samen lunchen en alles opruimen zodat iedereen om 14.00 uur klaar is om naar huis te gaan.

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.
Maandagmiddag 25 februari worden de nieuwe prins, prinses en adjudanten onthuld voor alle leerlingen. Houd de facebookpagina van school in de gaten voor de foto’s! In de week voor de Vastelaovend werken we naar het hoogtepunt, het “Vastelaovesbal” op vrijdag 1 maart, toe.

Dit doen we door elke dag iets anders van vastelaovend aan te trekken, zie schema.
Maandag

25-02:

Zwart/wit dag

Dinsdag

26 -02:

Al je kleren binnenste buiten

Woensdag

27-02:

Jongens als meisje en meisjes als jongen

Donderdag

28-02:

De gekste kapsels

Vrijdag

01 -03:

Verkleed (naar eigen keuze)

Vrijdag 1maart hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te brengen naar school, tijdens de Vastelaovesviering krijgen ze drinken , chips en een snoepje.
Voor de goede gang van zaken willen wij u er even op attent maken dat de kinderen géén confetti en
(spuit)serpentines e.d. mee mogen nemen. Gezien de drukte in de hal verzoeken wij u om geen
zwaarden, geweren mee naar school te geven. Voorzie losse attributen, zoals hoeden, van een
naam, dan komen zo ook weer mee terug naar huis.
Na het Vastelaovesbal hebben de groepen 1/t/m 4 om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster tot 14.00 uur. Gaat jullie kind naar de BSO houd dan rekening dit door te
geven aan de naschoolse opvang. Zij eten om 12.45 uur frites en/of knakworst/frikandel.
Wij hopen dat het een geslaagde dag wordt en wensen u alvast fijne dagen toe!

Verkiezingen voor de leerlingenraad.
De kinderen van groep 8 zijn de komende weken enorm druk met hun wensen t.a.v. onze
school. Ze hebben 5 “politieke” partijen opgericht.
Elke partij heeft inmiddels een eigen partijprogramma gemaakt. Hierin staan de ideeën
van de kinderen verwoord, zoals themamiddagen, luchtverfrissers op de
wc’s, een schooltuin bij de school enzovoorts. Dinsdagochtend 19 maart
gaan de partijen langs de groepen 4 t/m 7 om de kinderen duidelijk te maken, wat zij met de school willen.

Op woensdag 20 maart kunnen alle kinderen van groep 4 t/m 8 én alle leerkrachten hun stem uitbrengen. De uitslag hiervan kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.
Fitnessuitje groep 8
Merel en Nanne hebben een verslagje gemaakt van dit uitstapje, dat groep 8 nog tegoed had van Sinterklaas.
“Eerst fietsten we met zijn allen naar de fitnesshal in Tegelen.
We kwamen binnen en
deden eerst een warming-up. Daarna werden we in twee groepen verdeeld. De jongens begonnen met fitness en de meisjes deden estafettes en
trefbal. Toen kregen we drinken met nog wat lekkers erbij.
Daarna werd gewisseld en gingen de meisjes 15 minuten fietsen en daarna nog
15 minuten allerlei
oefeningen in circuitvorm. We zijn flink afgemat, maar het
was het allemaal waard. Het was een geslaagde middag”.

Sportdag door Gilde bij FCV
Op Woensdagmiddag 27 februari organiseren studenten van het Gilde een sportmiddag voor alle kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Zin in een lekker middagje sporten??? Kijk snel in de bijlage voor
meer informatie.

