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Kalender
vr.

13-11 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

zo.

15-11 Sint in Venlo

ma.

16-11 Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur.

di.

17-11 Groep 5A Kinderboerderij

di.

17-11 Ouderportaal, 17.00 uur uitnodiging facultatieve gesprekken

do.

19-11 Groep 5B Kinderboerderij

ma.

23-11 Groep 7 en 8 Infoavond VO.

vr.

27-11 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

ma.

30-11 Groep 1 t/m 8 Voortgangsgesprekken (facultatief)

ma.

30-11 OR vergadering 20.00 uur

di.

01-12 Oudergesprekken broertjes/zusjes facultatief 18.00 – 20.00 uur

do.

03-12 Nieuwsbrief 5

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

ALS IK IETS WIL, VRAAG IK HET
Voor de kleuters is de regel:

ALTIJD EERST ZELF PROBEREN, DAAR KUN
JE VEEL VAN LEREN.

Afname MQ Scan vanaf schooljaar 2020-2021:
Als school hebben we de wettelijke taak om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren. Naast
bijvoorbeeld de reken- en taalontwikkeling is ook de motorische ontwikkeling van belang. Om dit goed
in kaart te kunnen brengen en ook passende ondersteuning hierbij te kunnen bieden zal vanaf
schooljaar 2020-2021 de MQ-scan worden afgenomen bij alle leerlingen van groep 2 tot en met 8.
Meer informatie kunt u vinden op www.mqscan.nl
De MQ-scan wordt afgenomen met ondersteuning van de sportconsulent van de gemeente Venlo. Zij
hebben alleen inzicht in de anonieme gegevens.
Eventuele vragen hierover of bezwaar kunt u bij uw leerkracht kenbaar maken.

Raad van Toezicht
Woensdag 11 november heeft de Raad van Toezicht een digitaal bezoek gebracht aan onze school.
De volgende twee onderwerpen stonden daarbij centraal:
-

De schoolontwikkeling conform het schoolplan 2020-2024

-

Corona: leeropbrengsten, groepsbezetting, etc.

Studiemiddag 16 november 2020
Tijdens de studiemiddag van 16 november gaan we ons als team richten op Wetenschap & Techniek
binnen het onderwijs. Een middag die bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. En met name
hoe gaan we dit vormgeven binnen onze school. Het wordt een vruchtbare middag. De kinderen zijn
vanaf 12.00 uur vrij.

Omroep Venlo
Afgelopen week zijn we benaderd door Omroep Venlo. Zij hadden vernomen dat wij veel zieke teamleden hadden i.v.m. corona. Met als vervolgvraag, hoe krijgen we alle groepen bemand? Hier hebben
ze een opname van gemaakt. We zijn blij dat we tot op heden nog alle groepen krijgen bemand en
geen groepen naar huis hoeven te sturen.
Voor wie het gemist heeft:
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/passen-en-meten-voor-basisscholen-in-coronatijd

Online onderwijs
Om leerlingen, die thuis zitten vanwege quarantaine i.v.m. corona of in afwachting zijn van een uitslag, tóch onderwijs te kunnen bieden, willen wij dit als school graag online doen aan de hand van de
afspraken, die op de volgende plekken vermeld staan:
- In het document "Fortior gedragscode" (te vinden op www.fortior.nl)
- In het document "Internetprotocol Fortior leerlingen" op onze eigen schoolwebsite (www.aandevijver.fortior.nl)

Er zijn twee belangrijke zaken toegevoegd, die ook voor ouders van belang zijn:
- Bij het online onderwijs is het de leerling en of andere personen niet toegestaan de digitaal gestreamde les op te nemen
- Het is niet de bedoeling, dat ouders en of andere personen gaan reageren op de digitaal gestreamde les

Informatie over ons ontruimingsplan
Op donderdag 24 september hebben we op school een ontruimingsoefening
gehouden. Dit is belangrijk zodat iedereen op school weet wat hij/zij moet
doen wanneer er bijv. brand uitbreekt. Ons ontruimingsplan vormt het draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een calamiteit moet doen.
Zowel voor de kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen in de school is het goed om te oefenen.
Dit doen we minimaal twee keer per jaar, zowel aangekondigd als niet aangekondigd.

Het was goed om te zien dat iedereen volgens het protocol heel rustig en beheerst het schoolgebouw
binnen een paar minuten verlaten had. De oefening is beoordeeld als “goed” en we nemen nog enige
verbeterpunten mee naar de volgende keer.

Afmelden TSO bij Jac.
Graag rechtstreeks bij Jac Driessen
06-45528471

Afstand houden 1,5 meter
We leren onze leerlingen dat we in een 1,5 meter omgeving leven. Laten we daar als ouders op het
schoolplein een voorbeeld in zijn!

Ouderhulp bij leesbevordering.
Vanwege corona hebben we besloten de eerste ronde niet te laten plaatsvinden.
Als alles meezit, zullen we de draad oppakken tussen Carnaval en Pasen.
Wij zullen van onze kant ouders tegen die tijd de gelegenheid geven zich hiervoor op te geven.

Sinterklaas op school
Op vrijdag 4 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten onze school komen bezoeken. Het feest verloopt dit jaar een beetje anders dan jullie gewend zijn. Zo zal er geen 'aankomst' op het plein plaatsvinden, maar ontvangen wij de Sint in de Toneelkeuken. We willen er een gezellig feest
van maken, maar dit jaar helaas alleen met de kinderen.
Als traktatie krijgen de kinderen een chocolade lolly en strooigoed. Voor
de kinderen met een allergie, zie de foto voor de ingrediënten. Als er kinderen zijn die dit niet mogen, dan graag zelf voor vervanging zorgen en dit
aan de betreffende leerkracht doorgeven.

Wij wensen alle kinderen een fijne voorbereiding op het Sinterklaasfeest!

