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Kalender
Do.

10-10 Nieuwsbrief 3

Ma.

14-10 Herfstvakantie t/m vrij 18-10

Ma.

21-10 Controle hoofdluis (ochtend)

Wo.

23-10 9.00 uur Kledinginzameling Bag2school

Zo.

27-10 Start Wintertijd (klok uur terug)

Di.

29-10 Lampionnen atelier groepen 1 t/m 4

Wo.

06-11 SadV neemt deel aan landelijke Staking Onderwijs

Do.

07-11 Nieuwsbrief 4 én ‘s middags Sintermerte viering

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

Zo gaan wij met elkaar om
Iedereen heeft bij de geboorte van haar/zijn ouders een mooie roepnaam gekregen. Het woordje zegt
het al: “roep”naam. In de omgang met elkaar is het mooi als deze naam ook gebruikt wordt. Alleen de
achternaam roepen staat “niet zo fraai”. De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK SPREEK ANDER KINDEREN MET DE VOORNAAM AAN
Voor de kleutergroepen:

ZEG IK JE NAAM, KIJK JE MIJ DAN OOK AAN?
Deelname landelijke onderwijsstaking woensdag 6 november
Goed onderwijs is het belang voor de toekomst van Nederland. De kwaliteit staat echter door de
grote personeelstekorten erg onder druk. Het lerarentekort stijgt. Leraren werken massaal door bij
ziekte, invallers zijn niet te vinden. De klassen raken overvol.
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer een noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs, dus ook voor het mbo en
hoger onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet extra gaat investeren in het onderwijs.
Vandaar dat de onderwijsbonden landelijk oproepen tot een staking op woensdag 6 november, wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Ook onze school zal op 6 november gaan staken en de deuren sluiten.
Wij vragen u begrip hiervoor en verzoeken u zelf opvang te regelen voor uw kind.
Na de herfstvakantie informeren wij u nader over de mogelijkheden bij Spring Kinderopvang op
woensdag 6 november.

Finale Voorleeswedstrijd.
Op donderdag 3 oktober vond de finale van de Voorleeswedstrijd plaats. De 6 kandidaten waren erg
goed voorbereid en lieten zich van hun beste kant horen en zien. Na lang overleg kwam de jury met
de uitslag: Fleur van der Spek uit groep 8 mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de finale van
heel Venlo. Proficiat! Overige finalisten en alle deelnemers in de klas: complimenten voor jullie deelname!

Kleding-inzameling
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.

Lampionnen atelier
Woensdag 23 oktober kiezen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 welke lampion de kinderen gaan
maken uit 6 voorbeelden.
Op 29 oktober gaan we deze knutselen met hulp van alle ouders die zich hiervoor al opgegeven hebben. Graag zelf een nietmachine (met passende nietjes) meebrengen. Om de hulp per groep goed te
verdelen is het handigst als jullie je even melden bij Til in de hal. Zij kijkt dan wie in welke groep kan
helpen. Wil iemand nog meehelpen deze middag: welkom!

Sintermerteviering donderdag 7 november 2019
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken op dinsdagmiddag 29 oktober een lampion. Ze mogen
hiervoor, na de herfstvakantie, een lampionstok meenemen naar school met de naam er op.
Donderdagmiddag 7 november zal bij ons op school de viering van Sintermerte plaatsvinden. We vieren dit feest samen met buurschool “de Taalbrug”.

Om 14.10 uur voert groep 7 van School aan de Vijver
een kort toneelspel op. De onderbouwgroepen van beide scholen zijn hierbij aanwezig. Het toneelstuk vindt plaats in de toneelkeuken van de School aan de Vijver. Aansluitend maken de kinderen
van de onderbouwgroepen een optocht met hun zelfgemaakte lampionnen.

Ouders en geïnteresseerden van onze school zijn van harte uitgenodigd om als toeschouwer bij
de optocht, rond 14.25 uur, aanwezig te zijn. De optocht zal een rondje om de vijver zijn. Aansluitend eten we met z’n allen een lekkere wafel. Alle toeschouwers worden in de toneelkeuken uitgenodigd voor een wafel. Voor de kinderen is er ook een pakje drinken die ze in de klas zullen krijgen. Wij
verzoeken de ouders van kinderen met een allergie die geen wafel mogen dit aan te geven bij
de groepsleerkracht. Vriendelijk verzoek zelf een alternatieve traktatie af te geven, vóór donderdag 7 november, zodat we zeker weten dat het goed gaat.
Allergie informatie:
Wafel: Ingrediënten :32% SCHARRELEI, suiker, TARWEBLOEM, palmvet, LUPINEMEEL, ma-

gere MELKPOEDER, zout, raapolie, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijk aroma.
Pakje drinken: ingrediënten: water, 10% vruchtensap uit concentraat (appel, 0,6% aardbei), suiker,
fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraten),
zwarte wortelconcentraat, vitamine e.
Wij hopen natuurlijk op mooi weer, veel toeschouwers en een gezellig feest!

