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05-07 Laatste schooldag, 11.45 uitglijden kinderen groep 2

12.00 uur alle kinderen vrij!
Juffrouw Nicole – bedankt!
Met het afsluiten van het schooljaar gaan we ook afscheid nemen van
juffrouw Nicole. De afgelopen 5 jaar was Nicole bij ons op school teamleider van de bovenbouw. De eerste twee jaar als fulltimer. Naast het
teamleiderswerk stond zij toen ook twee dagen voor de klas. Na de geboorte in 2016 van dochter Merel was het extra genieten en is Nicole
drie dagen gaan werken. En met de komst van kleine Steef in januari
van dit jaar is het natuurlijk dubbel genieten.
Met juffrouw Nicole hadden we een teamleider die enthousiast en gedreven was. Fijne contacten met kinderen, leerkrachten en ouders
zorgden voor een goede samenwerking op alle fronten.
Met een vrolijke noot pakte zij de zaken voorspoedig op.
Komend schooljaar gaat Nicole aan de slag op basisschool Kleurrijk. Hier wordt zij teamleider van
alle groepen. Ook langs deze weg wensen wij Nicole heel veel geluk, succes en werkplezier toe op
haar nieuwe werkplek.
Proficiat juf Melissa!
Zoals jullie weten is juf Melissa geslaagd en wij kunnen haar nu ook feliciteren met haar eerste baan
als juf. Zij gaat werken op de Willibrordusschool!
Welkom terug meneer Jaap!
Meneer Jaap heeft het afgelopen jaar een stap terug moeten nemen in zijn werkzaamheden op
school. Wij zijn nu blij jullie te mogen mededelen dat Jaap weer met veel plezier zijn werk hervat
heeft en volgend jaar met juf Simone de lestaken in groep 5 op zich gaat nemen. De maandag in
groep 8 wordt voorlopig nog ingevuld door meneer Jos.

Juf José
Juf José zal na de zomervakantie helaas nog niet mogen starten met haar werkzaamheden. Zij is nog
herstellende en wij wensen haar veel beterschap toe!

MR-lid worden?
Is MR-lid worden iets voor U? Denk er eens over na. Zie voor info en
de huidige MR-leden de bibliotheek op ouderportaal. In de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar komt de jaarlijkse oproep voor
de werving van een nieuw MR-lid.

Aan- en afmelden voor de TussenSchoolse Opvang (TSO)
Kinderen die nu al staan ingeschreven voor zowel vast als flexibele opvang, hoeven voor het nieuwe
schooljaar niet opnieuw aangemeld te worden. Enkel wijzingen dient u door te geven.
Nieuwkomers kunnen zich schriftelijk aanmelden via het aanmeldingsformulier (op school, via de
schoolsite of via ouderportaal te verkrijgen) of door contact op te nemen met de coördinator TSO (0645528471). 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.
Zorg dat u tijdig, voor aanvang nieuw schooljaar, overblijfbeurten inkoopt 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 dit schooljaar, wordt automatisch overgeboekt
naar schooljaar 2019-2020.

Controle verzuim laatste & eerste schooldag 2019
De laatste schooldag staat bijna voor de deur! Ook dit jaar vindt in samenwerking met de ambtenaar
leerplicht van de gemeente Venlo de “actie luxe verzuim” plaats. De actie is gericht op het vervroegd
op vakantie gaan of verlaat terugkomen.
Alle ziekmeldingen of meldingen van afwezigheid worden aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Mochten er meldingen zijn, dan gaan zij op huisbezoek. Wanneer er niemand aanwezig is, worden ouders z.s.m. uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. Zonder geldige reden van afwezigheid zitten hier consequenties aan.
Wij vragen u derhalve dan ook om bij vertrek op vakantie hier rekening mee te houden.
Alle kinderen hebben vrijdag 5 juli vanaf 12.00 u vakantie.
Ook de eerste schooldag van het nieuwe jaar wordt de “actie luxe verzuim” uitgevoerd.

Op verzoek van vele ouders volgt hieronder de tekst van ons leuke schoollied
gemaakt door Thijs Dings (leerkracht gr. 8) en de link naar het filmpje op facebook, gemaakt op onze muziek-cultuurdag!
https://www.facebook.com/914914171904089/posts/2370890052973153?s=100000137123724&v=e&sfns=xmwa

Schoollied School aan de Vijver Venlo
(groep 3-7 zingt, terwijl groep 1-2 uitbeeldt:)
Zij zijn de jongsten van de school, dat wist je wel,
kijk eens wat zij kunnen, zij hinkelen heel snel.
Zij lezen boekjes, graven kuilen, zingen mee,
luist’ren naar de juf en doen spelletjes voor twee.
Op de computer en het digikeuzebord
(groep 1-2:) en ik hoop dat Pompom mijn beste vriendje wordt.
Refrein:
School aan de Vij-ij-ver, de Vij-ij-ver,
daar voel ik mij op mijn gemak, op mijn gemak.
De kind’ren, juffen en meneren,
willen mij, van alles leren, ’t is zo fijn,
als je heel gewoon jezelf,
als je heel gewoon jezelf kunt zijn.
Groep 3, 4, 5, 6, 7 gaan heel snel voorbij,
(groep 3:) ik, mik, sim, ja geef dat hele boekje maar aan mij.
(groep 4:) En ook de sommetjes die heb ik heel snel door,
(groep 5:) zingen doen we ook, we vormen één gezellig koor.
(groep 6:) Geschiedenis, natuur en aardrijkskundeles,
(groep 7:) Jocus, AMN, verkeer, wij doen heel goed ons best.
Refrein: .....
(groep 8:) Het hoogtepunt waar jij op wacht,
dat zijn de maanden in groep 8!
Refrein: ..... (met nog 2 regels extra).
Alle ziekmeldingen of meldingen van afwezigheid worden aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Mochten er meldingen zijn, dan gaan zij op huisbezoek. Wanneer er niemand aanwezig is, worden ouders z.s.m. uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. Zonder geldige reden van afwezigheid zitten hier consequenties aan.
Wij vragen u derhalve dan ook om bij vertrek op vakantie hier rekening mee te houden.
Alle kinderen hebben vrijdag 5 juli vanaf 12.00 u vakantie.
De “actie luxe verzuim” zal ook op de eerste schooldag uitgevoerd worden.

Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie
naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd
zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook
voor Kaapverdië en andere landen ver weg zoals Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via
de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar
huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en
een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig
online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.

BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT –BEDANK
WIJ WILLEN ALLE OUDERS NOG EENS HARTELIJK DANKEN
VOOR DE PRETTIGE SAMENWERKING!
BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT- BEDANKT -BEDANKT

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Morgen begint de zomervakantie!

Lekker lang genieten van de vrije tijd.
Iedereen een heel fijne, ontspannen vakantie toegewenst.
We hopen iedereen fris en uitgerust te mogen begroeten op
maandagmorgen 19 augustus!

