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Kalender
Vr.

16-10 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma. 19-10 t/m vr. 23-10 Herfstvakantie
Za.

25-10 Wintertijd De klok 1 uur achteruit.

Ma.

26-10 Screening hoofdluis

Wo.

28-10 Kledinginzameling

Do.

29-10 Groep 1/2A Kinderboerderij

Do.

29-10 Groep 1 t/m 4 Lampionnenatelier, gaat niet door

Vr.

30-10 Groep 1 en 2 hel dag vrij.

Di.

03-11 Groep 1/2B Kinderboerderij

Wo.

04-11 Groep 1/2C Kinderboerderij

Do.

05-11 Sintermerteviering

Di.

10-11 Groep 3 Kinderboerderij

Do.

12-11 Nieuwsbrief 4

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, de herfstvakantie, staat de volgende regel centraal:

IK SPREEK ANDERE KINDEREN MET DE
VOORNAAM AAN
Voor de kleuters is de regel:

Zeg ik je naam, kijk je mij dan ook aan?

Beste ouders,

Afgelopen schooljaar hebben we door de coronamaatregelen ons onderwijs drastisch moeten aanpassen. In een hele korte tijd zijn we van onderwijs op school naar onderwijs op afstand gegaan. Dit
bracht voor alle partijen, ouders-school-leerlingen, een grote omslag met zich mee. Na verloop van
tijd gingen we voor de "helft" weer open en gelukkig konden we voor het einde van het schooljaar redelijk regulier afsluiten.
Afgelopen periode hebben we bovenstaand in het team en binnen de MR geëvalueerd. Deze input
heeft ertoe geleid dat we kritisch naar ons handelen hebben gekeken en daar waar nodig aanpassingen hebben verricht.

Momenteel hebben we, door corona gerelateerde omstandigheden, vaker van doen met leerkrachten
of leerlingen die niet het onderwijs kunnen bieden of volgen zoals we dit wensen. Hierbij denkende
aan leerkrachten/leerlingen die wachten op een test of in quarantaine moeten. Zowel op stichtingsniveau als schoolniveau hebben we hier een modus in gevonden. Leerlingen kunnen, vanaf dag 2, in
de ochtend de instructiemomenten van de kernvakken via Microsoftteams meevolgen. En leerkrachten, die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven, kunnen online de instructie momenten voor hun
groep aanbieden, wanneer er geen vervanging mogelijk is. Dit betekent wel dat er iemand toezicht
moet houden in de groep.

Tot op heden lukt het ons om de groepen goed te bemannen en hopen we dit uiteraard zo voort te
zetten.

Mede namens het team wens ik jullie een hele fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
Saskia Janssen
Input MR
Voor de zomervakantie heeft iedereen, vanwege Corona, kennis gemaakt met een continurooster. De
MR heeft hier veel vragen over gehad: vanuit een deel van de ouders is voorgesteld een continurooster te gaan hanteren in de toekomst.
Met dit bericht willen we jullie op de hoogte stellen van het proces dat we momenteel doorlopen, omdat een wijziging niet zomaar kan.
Allereerst is er ruimte genomen om binnen het team van de school een inventarisatie te doen hoe zij
tegenover een evt. continurooster staan. De voor- en nadelen zijn op een rij gezet, waarbij vanuit het
perspectief van het kind is gedacht. Een volgende stap is dat alle ouders betrokken gaan worden in
het maken van een keuze, bijv. in de vorm van een enquête. De MR is ermee bezig om dit op een
goede manier vorm te gaan geven.

Duidelijk is wel dat er in ieder geval dit schooljaar niets gewijzigd gaat worden. Mocht uiteindelijk de
keuze gaan vallen op een continurooster dan zal dit pas schooljaar 2021-2022 in gaan.
We hopen dat we jullie voor nu voldoende informatie hebben gegeven. Tot binnenkort.
Hartelijke groet,
de oudergeleding van de MR School aan de Vijver
Sylvie Teluij, Chrisje Martens en Marloes Geraeds

Mutaties NAW-gegevens
Als er een verandering plaats vindt in jullie NAW-gegevens, bijvoorbeeld; adreswijziging, telefoonnummer of e-mailadres, willen jullie dit dan zelf aanpassen in Ouderportaal? Wij krijgen dan een bericht via ouderportaal dat er iets aangepast is. Marian Noya past dit dan vervolgens aan in ons administratiesysteem. Mocht het nodig zijn dan kunnen we altijd snel direct contact opnemen via het juiste
telefoonnummer.

Kledinginzameling woensdag 28 oktober
Op woensdag 28 oktober is er weer een kledinginzameling. Mocht je in de
herfstvakantie de kasten op gaan ruimen, bewaar de kleding die u weg wilt doen
voor onze kledinginzameling. De kinderen hebben een zak mee naar huis gekregen waar alle info op staat. U mag natuurlijk ook gewoon een vuilniszak gebruiken. Graag op maandag 26 okt. of dinsdag 27 okt. rechts naast de
hoofdingang buiten neerzetten. Woensdagmorgen 28 okt. Is dan het laatste
inzamelmoment, alle zakken worden vóór 9.00 uur aan het hek gezet. Vanwege de Coronamaatregelen worden de zakken die op maandag en dinsdag gebracht worden door ons naar binnen gebracht.
Bedankt al vast voor het verzamelen en de medewerking!

Voorleeswedstrijd.
Op donderdag 1 oktober streden de zes klassenkampioenen voor de titel "Voorleeskampioen van de
School aan de Vijver".
Ook dit jaar lag het niveau weer erg hoog. De jury kwam na lange bedenktijd tot de conclusie dat
Sepp van den Ham onze school mag vertegenwoordigen bij de finale van alle Venlose scholen.
Sepp: proficiat! Alle andere kandidaten: bedankt voor jullie deelname.

Sintermerte viering bij ons op school, donderdagmiddag 5 november!
In de week voordat we op school het Sintermertefeest vieren, maken we met de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een
lampion. Wij kunnen hiervoor dit jaar geen ouders uitnodigen vanwege de Coronamaatregelen, dus het ‘lampionnenatelier’ (zie kalender) met ouders vervalt. Op donderdagmiddag 5 november vieren we het feest op school. Dit
jaar gebeurt dit geheel binnen en dus helaas kunnen er dit
jaar geen ouders en opa’s en oma’s bij zijn. Wilt u ervoor
zorgen dat alle kinderen uit de groep 1 t/m 4 vóór woensdag 4 november een lampionstokje meenemen. Graag met naam en de groep erop. Alle kinderen krijgen een wafel deze middag als traktatie.
Heeft uw kind een specifieke allergie, neem dan even contact op met de eigen leerkracht om een alternatieve traktatie aan te reiken. Dit initiatief ligt bij de ouders zelf. In de bijlage treft u een lijst met de
ingrediënten.
Sintermerte in Venlo-Oost
Waarschijnlijk heeft u het al gelezen in de media, dat vanwege de coronamaatregelen, de Stichting
Kinderfeesten Venlo, in overleg met de gemeente besloten heeft, dat de viering van Sintermerte en
de traditionele intocht van Sinterklaas in Blerick en Venlo in 2020 niet doorgaan. Beide evenementen
zorgen voor te veel drukte in beide stadsdelen. Het is dan onmogelijk om de huidige coronamaatregelen te handhaven. Het verhaal van Sintermerte hoort bij de Venlose traditie en dat willen we ook dit
jaar niet voorbij laten gaan.

Aandacht voor Sintermerte op de basisscholen
Iedereen, jong en oud, kent het verhaal van de jonge Martinus te paard die op zijn weg een arme bedelaar tegenkomt. Het enige wat hij kan doen, is zijn mantel in tweeën scheuren en één helft weggeven. Maar wat is de betekenis van het Sintermerte-verhaal anno 2020? Daarover denken de leerlingen van de basisschool op school na. In de aanloop naar Sintermerte zullen leerlingen van de
groepen 5 van een aantal basisscholen in Venlo-Oost, samen met de kunstenares Miep Bindels op
zoek gaan naar de betekenis van dit verhaal in deze tijd. Wat heeft dit verhaal te maken met ‘geven
en delen’? Hoe kun je dat in een tekening laten zien? De kunstwerkjes die de leerlingen maken, krijgen een plaats in de kerk. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een mooie kleurplaat.
Sintermerteviering in de H. Familiekerk
Ook anders dan we gewend zijn vieren we in de H. Familiekerk Sintermerte. We doen dat op zaterdag 7 november om 18.00 uur, niet in een volle kerk met kleine kinderen en opa’s en oma’s, maar
met een heel kleine groep. Om toch zoveel mogelijk kinderen te laten genieten van het mooie verhaal
van Sintermerte en de bedelaar, is deze viering te volgen via de livestream vanuit de H. Familiekerk,
https://www.youtube.com/channel/UCuA1QSxBbe1kxSqCde-4KZg
Ook kunt u deze streaming bekijken via onze Facebook-pagina: Kerkepäörtje En..? Bij Sintermerte
hoort een verrassing! Gaat u samen met uw kind de Sintermerteviering via de livestream volgen? Wilt
u ons met een mailtje (sintermerte.venlo@outlook.com) laten weten of u met uw kind gaat kijken?
Dan wordt er voor uw kind een traditionele, lekkere oliebol thuisbezorgd!

Wij wensen iedereen een hele mooie herfstvakantie.

