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Kalender
Vr.

14-02 Groep 7 JVLK

Ma.

17-02 Uitroepen Vastelaoveskwartet

Wo.

19-02 Open dag Valuascollege

Vr.

21-02 Groep 1 en 2 extra ochtend les, Vastelaovesviering

Vr.

21-02 Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Vr.

21-02 Groep 5 t/m 8 continurooster, om 14.00 uur vrij.

Ma. 24-02 t/m vr. 28-02 Carnavalsvakantie
Ma.

02-03 Screening hoofdluis

Vr.

06-03 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

09-03 Groep 8 Aanmelden brugklassers, 17.00 - 19.30 uur

Di.

10-03 Groep 8 Aanmelden brugklassers, 17.00 – 19.30 uur

Do.

12-03 Groep 1/2C Kinderboerderij

Do.

12-03

Nieuwsbrief 9

Let op!
Vastelaovend:
Maandag

17-02:

Zwart/wit dag

Dinsdag

18 -02:

Al je kleren binnenste buiten

Woensdag

19-02:

Jongens als meisje en meisjes als jongen

Donderdag

20-02:

De gekste kapsels

Vrijdag

21 -03:

Verkleed (naar eigen keuze)

STOP = STOP
Zo gaan wij met elkaar om
We hebben allemaal wel eens een meningsverschil of ruzie met een ander. Op zich niets bijzonders.
Het is belangrijk om de onenigheid niet voort te laten sudderen. Heb je ruzie gehad, laat het dan even
bezinken. Kom er op een later en rustiger moment op terug om het uit te praten. Na zo’n moment kun
je er echt een streep onder zetten en op een prettige manier weer met elkaar verder gaan. Komende
twee weken staat de volgende schoolregel centraal:
IK PRAAT RUZIES UIT
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Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van een enquête uitgezet door Omroep Venlo inzake de verkeersveiligheid van de
scholen in Venlo wil ik u graag informeren. De verkeersveiligheid rondom onze school is middels een
enquête door ouders met een 5 beoordeeld. Als ouders en school streven we er uiteraard naar om
ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig naar school komen en weer veilig naar huis gaan. Samen
zullen we hier zorg voor moeten dragen.
Ter ondersteuning en naar aanleiding van de enquête zullen de wijkagenten ons hierbij helpen. Vanaf
volgende week zult u hen met regelmaat rondom onze school zien. Daar waar nodig zullen zij kinderen/volwassenen aanspreken. Let op uw parkeergedrag! Er mag alleen worden geparkeerd bij de
blauwe strepen en/of parkeervakken. Na de carnavalsvakantie zullen de wijkagenten overgaan tot bekeuren bij het maken van een overtreding.
Laten we samen zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving!

Kinderen naar de klas brengen:
Verzoekje aan alle ouders; laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig de klas ingaan. De gangen
zijn ’s morgens vaak overvol. De kinderen van de groepen 3 en 4 kunnen al goed alleen naar binnen
komen. Na school is er altijd tijd om een gesprekje met de juf/meneer aan te gaan en of om even in
de klas te komen kijken.

Voorleeswedstrijd.
Op woensdag 5 februari vertegenwoordigde Fleur van der Spek uit
groep 8 onze school bij de Voorleesfinale van de gemeente Venlo. In
een bomvolle zaal werd Fleur ondersteund door een grote groep klasgenoten. Ondanks het hoge algemene niveau was al snel duidelijk dat
Fleur bij de beste drie deelnemers zou gaan behoren en die verwachting kwam ook uit! Op woensdag 4 maart mag ze in Roermond gaan

strijden om het kampioenschap van Noord-Limburg. Fleur, van harte
gefeliciteerd en alvast veel plezier en succes gewenst op 4 maart!
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Groep 7 JVLK
Op vrijdag 14 februari is het zover; het JVLK 2020. Na weken hard werken onder
begeleiding van verschillende ouders slingeren de kinderen van groep 7 naar het
JVLK met het liedje “Slinger met ôs mei!”. Dit zullen zij in de Venlonazaal laten
horen aan de andere deelnemende scholen en de jury. Net als vorig jaar is het
niet meer in de middag maar in de (late) ochtend.
Groep 7 heeft daarom vrijdag 14 februari een continurooster en zullen dan ook om 14.00 uur
naar huis gaan (denk aan een lunchpakketje).
Alle kinderen, van groep 7, worden vrijdag 14 februari om 8.30 uur op school verwacht. Zij dragen al
de kleding van het dier of team jumanji. De meisjes hebben twee ingevlochten vlechtjes. Op de gang
zullen verschillende ouders klaarstaan 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: “Kom in
de vastelaovesjungle”. Misschien kan het jullie inspireren om
hier allerlei creatieve ideeën voor kostuums bij te bedenken.
Maandagmiddag 17 februari worden de nieuwe prins, prinses en
adjudanten uitgeroepen 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 21 februari, toe.
Dit doen we door elke dag iets anders van vastelaovend aan te trekken, zie schema.
Maandag

17-02:

Zwart/wit dag

Dinsdag
Woensdag

18 -02:
19-02:

Al je kleren binnenste buiten
Jongens als meisje en meisjes als jongen

Donderdag
Vrijdag

20-02:
21 -03:

De gekste kapsels
Verkleed (naar eigen keuze)

Vrijdag 21 februari hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te brengen naar school, tijdens de
Vastelaovesviering krijgen ze drinken, chips en een snoepje.
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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 en 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. Zij eten om 12.45 uur frites en/of knakworst/frikandel. Gaat
jullie kind naar de BSO houd dan rekening met de tijd en geef het door aan de naschoolse opvang.

Wij hopen dat het een geslaagde dag wordt en wensen iedereen alvast veel

‘Vastelaovesplezeer!’
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