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Kalender
Do.

07-11 Sintermerteviering op school. 15.15 uur school uit!

Za.

09-11 Sintermerteviering H. Familiekerk om 18.00 uur, aansluitend lampionnen optocht

Zo.

10-11 Sintermerteviering Venlo

Ma

11-11 ANWB Streetwise

Do

14-11 Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur.

Vr.

15-11 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Zo

17-11 Aankomst Sinterklaas

Ma

18-11 Groep 7 en 8 infoavond Voortgezet Onderwijs

Vr.

22-11 Groep 8 voorlopig advies

Ma.

25-11 Groep 1 t/m 7 Voortgangsgesprekken (facultatief)

Ma.

25-11 Groep 8 Voorlopig adviesgesprekken

Ma.

25-11 OR vergadering 20.00 uur

Do.

28-11 Nieuwsbrief 5

Zo gaan wij met elkaar om
De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Even iets lenen….meestal is dat geen probleem als je de ander er naar vraagt. Ergernis komt om de
hoek kijken als je zo maar even iets pakt met de gedachte “dat zal wel mogen”.

ALS IK IETS WIL, VRAAG IK HET
Voor de kleutergroepen:

ALTIJD EERST ZELF PROBEREN, DAAR KUN JE VEEL
VAN LEREN.
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Verhuizing, nieuwe telefoonnummers
Graag adreswijzigingen, en nieuwe telefoonnummers zelf aanpassen in Ouderportaal. Wij krijgen via
de e-mail automatisch een bericht als jullie iets hebben aangepast. Dan kunnen wij onze schooladministratie ook up-to-date houden.
Studiemiddag
Donderdag 14 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten. De kinderen zijn deze dag om
12.00 uur vrij, er is dan geen overblijven. Houd er rekening mee dat jullie zelf tijdig de naschoolse opvang regelen, indien jullie kind hier normaliter op donderdag naar toe moet.
Oudergesprekken-facultatief
In de week van 25 november vinden er facultatieve oudergesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 7.
Facultatief wil zeggen dat het deze ronde op uitnodiging van de leerkracht is. Enkele ouders krijgen
dan een oproep voor een oudergesprek via ouderportaal om de voortgang en ontwikkeling van hun
kind te komen bespreken. Voor de groepen 1 en 2 is deze gespreksronde voor álle ouders. De leerlingen en de ouders van groep 8 worden opgeroepen voor een voorlopig adviesgesprek voor het
voortgezet onderwijs (voortbordurend op het richtinggevend advies van eind groep 7).
Begin februari krijgen alle kinderen een rapport en is er een oudergesprek voor alle kinderen van de
groepen 3 – 8.
Oproep vervangers!
Woensdag 6 november hebben wij met alle scholen van Fortior meegestaakt in Venlo. Het tekort aan
leerkrachten is en blijft de komende jaren een nijpend probleem.
Oproep aan alle ouders; indien je mensen kent in je omgeving die een onderwijsacte hebben en bevoegd zijn om les te geven, vraag ze dan of ze genegen zijn om zich op te geven bij onze school. Het
gaat meestal om een incidentele (nood) oproep om een dag of enkele dagen te komen vervangen.
Uiteraard tegen betaling. Opgeven graag bij eric.classens@fortior.nl
Hij zal verder contact opnemen om uit te leggen hoe het een en ander in zijn werk gaat.
Namen in jassen, wanten, mutsen etc.
De winterperiode staat weer voor de deur. Er blijven wel eens dingen liggen
waarvan we de eigenaar niet weten te achterhalen. Dat is zonde. Met een watervaste marker kun je gemakkelijk de naam schrijven op een etiket of label. Zo komen de verloren voorwerpen vanzelf bij de eigenaar terug 😊.
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Fietsverlichting
De Fietsverlichtingsactie 2019 is nuttig en noodzakelijk, zeker nu de dagen korter worden. Goede
fietsverlichting vergroot je eigen verkeersveiligheid. Bovendien is het wettelijk verplicht. Met de fiets
op pad? Doen jouw voor- en achterlicht het? Verhoog je eigen veiligheid!

Sintermerte Familiekerk
Op zaterdag 9 november vindt weer de jaarlijkse viering van Sintermerte
bij de Familiekerk plaats. De kinderen worden met hun mooie lampion en
met hun ouders om 18.00 uur verwacht in de Heilige Familiekerk, Belletablestraat 21 Venlo. Rond 18.30 uur loopt de optocht vanuit de kerk naar
d’n Dörpel. Er zijn daar oliebollen voor de kinderen. Op het veldje bij
d’n Dorpel is de troshoop. Verder zal de viering en de optocht opgeluisterd
worden door een aantal leden van de Fanfare. Hoe meer zielen hoe meer vreugde, het is altijd een
gezellig samenzijn! Zie bijlage.

Sintermerte Blerick/Venlo
Op 9 november is de Sintermerteviering in Blerick en op 10 november in Venlo, bij de Martinuskerk
en aansluitend op het Nolensplein, zie bijlage.
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Jeugdactiviteiten bibliotheek Venlo

Woensdag 13 november, 14:30 – +/- 17:00 uur Ranja met … slakken! In samenwerking met Escargotkwekerij Slaque en Filmtheater de Nieuwe Scene (8+) Slijmerige planteneters? Eigenlijk zijn
deze glibbervriendjes juist heel belangrijk voor ons allemaal. Wist je dat de huisjes van slakken gemaakt zijn van enorm stevig materiaal en dat slakkenslijm zo sterk is dat je er wonden mee kunt
hechten? Wil je er alles van weten, er van dichtbij naar kijken en er nog een interessante animatiefilm
over zien ook? Dan moet je erbij zijn. GRATIS Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
Woensdag 20 november, 15:00 – 15:45 uur Tôffe Tielke en het Sinterklaasmysterie (2-7 jaar) De
Sint is nog maar net in het land, maar stuit in Venlo al op een mysterie. Dat klinkt spannend … De
hoogste tijd voor ons favoriete Venlose vriendinnetje Tôffe Tielke om op Sinter-avontuur te gaan in de
Stadsbibliotheek. Zorg dat je erbij bent! GRATIS Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
Woensdag 27 november De Sint op bezoek! (2-7 jaar) Hoogste tijd voor Hoog Bezoek! Jawel,
de Sint en zijn pieterbazen staan te trappelen om de Stadsbibliotheek en de bieb in Tegelen binnen
te stappen. Kom jij ze welkom heten tussen de boeken, liedjes zingen en een handje schudden?
Meld je dan snel aan voor één van deze twee locaties. GRATIS Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl De Bibliotheek in Tegelen: 14.00-14.45 uur De Stadsbibliotheek in Venlo: 15.30-16.30 uur
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