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Kalender
Vr.

20-09

Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Wo.

25-09

Start verkoop Kinderpostzegels 12.00 uur

Vr.

27-09

Sportdag Alle groepen om 12.30 u vrij

Wo.

02-10

Opening Kinderboekenweek “Reis mee!” 8.30 u allen welkom

Do.

03-10

Groep 3 Kinderboerderij

Vr.

04-10

Dierendag

Vr.

04-10

Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Za.

05-10

Dag van de leerkracht

Ma.

07-10

MR-vergadering 20.00 uur (gewijzigde datum; was eerst 24 september)

Di.

08-10

Groep 1 t/m 3 Klein theater

Do.

10-10

Groep 4 t/m 8 Klein theater

Do.

10-10

Nieuwsbrief 3

Wo.

23-10

Kledingactie!

Zo gaan wij met elkaar om
De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:

IK SPEEL SAMEN EN SLUIT NIEMAND BUITEN
Erbij horen; mee mogen doen. Dit geeft iedereen, jong en oud, een goed gevoel!
Voor de kleutergroepen:

Samen spelen, samen delen
Schoolbieb
Er is een buitenkansje om de schoolbieb GRATIS van nieuwe boeken te voorzien.
Als u in de periode van 2 t/m 13 oktober in een Bruna-winkel een boek koopt en daarvan het kassabonnetje op school inlevert, mag de school later voor 20 % van dat totaalbedrag boeken uitzoeken bij
Bruna. Wat ons betreft een supermooie gelegenheid om onze bieb weer verder uit te breiden!
Dus: 1 Koopt u tussen 2 en 13 oktober een boek bij een Bruna-winkel?
2 Lever dat kassabonnetje dan vóór 11-november op school in.
3 Wij kunnen dan voor 20 % van het totale bedrag nieuwe boeken uitzoeken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Sportdag!!
Volgende week vrijdag, 27 september, is onze jaarlijkse sportdag. Dit jaar zal de sportdag weer gehouden worden op Sportpark Herungerberg (bij de Venlose Hockey Club). We verwachten dat alle
kinderen om 8.30 uur (op tijd) aanwezig zijn. De kinderen zijn ingedeeld in teams en gaan bij binnenkomst bij hun team zitten. Deze zijn aangegeven met dierennamen en teamnummers. Na een gezamenlijke opening starten de kinderen in hun eigen team aan de sportdag die tot 12.30 uur duurt.
Zelf mogen de kinderen een extra flesje water meenemen. Verder niets meegeven, tijdens de pauze
zullen zij van school natuurlijk ook iets te drinken krijgen met een traktatie. Om 12.30 uur is de
sportdag afgelopen en kunnen de kinderen weer opgehaald worden in het Sportpark Herungerberg.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 komen op vrijdag 27 september dus NIET op school. Gaat uw
kind op vrijdag naar de BSO dan verzoeken wij jullie de verandering van tijd en het vervoer, zelf
rechtstreeks, met de BSO te regelen.
Wij willen alle ouders nu al vast hartelijk danken die zich hebben aangemeld om te komen helpen tijdens deze sportdag. Verder zijn alle hulpouders via ouderportaal op de hoogte gebracht van de organisatie en de taakindeling. Natuurlijk duimen we allemaal voor mooi weer deze dag!
Procedure nieuwe schooldirecteur
Medio dit schooljaar zal onze directeur Eric Classens de School aan de Vijver gaan verlaten.
Gisteren is een start gemaakt met de benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur. Globaal ziet
het traject er als volgt uit:
Komende maandag 23 september gaat een commissie aan de slag met het opstellen van een profiel.
Dit concept wordt in de twee weken daarna nader besproken in het team, de MR en het College van
Bestuur van Fortior. De vacature zal voor de herfstvakantie via diverse social media-kanalen worden
uitgezet. In november vinden de sollicitatiegesprekken plaats en wordt een kandidaat benoemd. Rekening houdend met een opzegtermijn van twee maanden verwachten we dat de nieuwe directeur
per 1 februari (evt. 1 maart) aan de slag kan gaan.
De uiteindelijke sollicitatiecommissie ziet er als volgt uit:
Namens College van Bestuur Fortior: de heer Peter van Eijk
Namens het schoolmanagement: teamleiders Til van Nieuwenhuizen en Wim de Bruijn,
Namens het team: Susan Passon, Jasper Naus en Jacqueline Muijselaar (tevens MR-lid)
Namens de MR-oudergeleding: Fons Peeters of Sylvie Teluij

Kinderboekenweek.
Op woensdag 2 oktober wordt ook bij ons op school de Kinderboekenweek geopend.
Meteen om 08.30 uur zullen we het thema "reis mee" op de speelplaats onder de aandacht brengen.
Deze activiteit zal slechts 10-15 minuten duren en ouders, opa's en oma's zijn van harte uitgenodigd.

Kleuterplein

Het is fantastisch om te zien hoe gezellig ons kleuter(achter)-plein geworden is. Alle tegels zijn in de
zomervakantie opnieuw gelegd en het voetbalveld is nu ook echt groen. De tuin is keurig gesnoeid,
het is gezellig zitten op het nieuwe hoekige bankje in de schaduw onder de plataan. Daarnaast is een
evenwichtsbalk geplaatst. Verder zijn we zeer blij met onze echte ‘modderkeuken’. De nieuwe picknicktafel past daar perfect bij, want hier serveren de kinderen heerlijke ‘hemelse modder’. De keuken
is gemaakt van pallethout door de opa van een van onze kleuters waarvoor wij hem nog eens hartelijk willen danken! Komende vrijdag worden de bloembakken gevuld met zand en worden de klimgrepen aan de buitenmuur bevestigd.

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat er na het overblijven trommeltjes en bekers achterblijven. Wij willen jullie vriendelijk verzoeken de naam op de beker, het trommeltje en de tas te zetten. Zo komen de spullen weer bij de juiste eigenaar terug. Mis je toch nog iets? Kijk dan even in de grijze bak ‘gevonden voorwerpen’
bij de hoofdingang.

MQ-scan
Alle scholen binnen de gemeente Venlo kunnen meedoen aan de MQ-scan. De bedoeling van deze
Motorische Quality Scan is om een niveau vast te leggen van het bewegen en de motorische behendigheid van alle kinderen op de scholen. Hiervoor wordt een aantal bewegings-/ behendigheidsoefeningen afgenomen tijdens de reguliere gymles. De uitslag hiervan geeft een beeld van de kwaliteit
van het bewegen en de motorische vaardigheid van de kinderen bij ons op school. Elke ouder moet
hier wel eerst een toestemmingsverklaring voor afgeven bij de eigen leerkracht (wet op privacy). Elk
kind krijgt een brief met een bredere uitleg over de MQ-scan mee naar huis. Het strookje ontvangen
we graag vóór maandag 30 september weer terug bij de leerkracht van het kind. Wij hopen dat alle
kinderen mogen deelnemen.

Vooraankondiging kledinginzameling.
Op woensdag 23 oktober is er weer een kledinginzamelingsactie op de
School aan de Vijver. Dus ben je van plan om in de herfstvakantie je kast winterklaar te gaan maken, gooi overbodige kleding dan niet weg. Verzamel de
kleding in de desbetreffende zakken (deze krijgen jullie nog aangereikt) of verzamel het in een vuilniszak en zorg ervoor dat deze woensdagochtend 23 oktober vóór 09.00 uur op
school zijn (in de hal bij binnenkomst). Wij zijn er erg blij mee, want de opbrengst komt via de ouderraad ten goede aan alle kinderen van onze school.

