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Kalender
Vr.

04-12 Sint op school

Do.

10-12 Onthulling kunstzuil (binnen school)

Vr.

11-12 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Vr.

18-12 Kerstviering

Vr.

18-12 Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Vr.

18-12 Groep 5 t/m 8 continurooster, kinderen om 14.00 vrij.

Ma. 21-12 t/m vr. 31-12 Kerstvakantie
Ma.

04-01 Screening hoofdluis

Do.

07-01 Nieuwsbrief 6

De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Zo gaan wij met elkaar om
Met elkaar kunnen praten is erg belangrijk voor de onderlinge contacten. Met elkaar praten betekent
ook goed naar elkaar luisteren. Een gesprek kan frustrerend zijn als de verteller merkt dat de luisteraar maar met een half oor luistert en ondertussen alles meekrijgt wat er rondom gebeurt. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK LUISTER GOED ALS IEMAND MET ME
PRAAT
Voor de kleuters is de regel:

ER IS ER MAAR ÉÉN DIE PRAAT, ZODAT HET
LUISTEREN BETER GAAT.
Tevredenheidsonderzoek ouders
Afgelopen periode is er, onder de ouders, middels een enquête een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.
Binnenkort wordt u geïnformeerd over de opbrengst.

De voedselbank in zwaar weer
School aan de Vijver gaat de voedselbank steunen!
Een mooi project om tijdens de Kersttijd aandacht aan
te schenken. Stil te staan bij mensen die het minder
goed hebben.
Vanaf maandag 4 t/m vrijdag 18 december tijdens de week van ‘Scholen in actie voor de voedselbank’ gaan we hier met onze kinderen aan deelnemen.
Helpt u mee?

Achtergrond:
Op dit moment is het moeilijk om elke week een gezond en gevarieerd voedselpakket uit te geven.
Enerzijds neemt het aantal cliënten dat een beroep doet op de voedselbank toe, anderzijds zien we
de toevoer van voedselleveringen flink afnemen. Het coronavirus en alle daaruit voortvloeiende maatregelen hebben economische gevolgen voor mensen in onze samenleving en laat het aantal cliënten
stijgen. Aan de andere kant zijn steeds meer supermarkten overgegaan op het flink afprijzen van hun
producten om aan het einde van de dag zo weinig mogelijk over te houden. Maar ook voedselproducenten hebben het productieproces zo verfijnd dat er zo min mogelijk over blijft. En dat is een goede
zaak, want zo wordt voedselverspilling tegengegaan. Echter, voor de voedselbank hebben deze ontwikkelingen flinke implicaties. De voorraad slinkt en we zijn gedwongen om bepaalde basisproducten
bij te kopen zoals melk, conserven, pasta, broodbeleg, etc. Dit kan zo vanzelfsprekend niet heel lang
doorgaan.

Wat gaan we doen:
Door het inzamelen van lang houdbare producten, door leerlingen en leraren van onze school, steunen we de voedselbank. In de bijgestuurde flyer staat welke producten er ingezameld mogen
worden.
Om de leerlingen te enthousiasmeren voor deze actie en hun een beeld te laten vormen van "De
voedselbank" maken we op maandag 14 dec. gebruik van een gastspreker. In de klassen wordt er
verder aandacht aan besteed via een informatiefilmpje. De meegebrachte producten worden bij de
hoofdingang in kratten verzameld. De kinderen brengen deze zelf via de hoofdingang naar binnen.
Start inzameldag maandag 14 december,.

Open dag?
Dit jaar kunnen we helaas geen open- inloop-dag voor ouders, opa’s,
oma’s, nieuwe ouders etc. houden. Voor nieuwe ouders die nog een
schoolkeuze moeten maken en hun kind nog gaan aanmelden voor het
schooljaar 2021-2022, hebben we de mogelijkheid om op afspraak een
rondleiding te krijgen. Afspraak maken? Stuur even een mailtje naar
til.vannieuwenhuizen@fortior.nl

Stand van zake continurooster
Wij willen graag de stand van zaken met jullie delen over in de mogelijke invoer van een continurooster. Begin november hebben wij met de MR's van verschillende Fortiorscholen een informatiebijeenkomst gehad verzorgd door AVS-academie (Algemene Vereniging van Schoolleiders, bieden o.a. opleidingen aan voor schoolleiders). Zij hebben ons meegenomen in de ins en outs bij het kiezen voor
een continurooster. Daar komt aardig wat bij kijken: denk hierbij aan schooltijden van de kinderen,
lessentaken leerkrachten en urenberekening.

Hoe verder?
De volgende stap is aan de MR (oudergeldingen): wij moeten besluiten of we de mogelijkheid van
een continurooster verder gaan onderzoeken. Daarvoor gaan wij bij een aantal scholen die een continurooster hebben ingevoerd ervaringen ophalen. Hoe is dit bevallen bij leerlingen, ouders en leerkrachten? Daarna bepalen we de volgende stap.
Wij hopen jullie zo snel mogelijk verder te kunnen informeren.

100-jarig bestaan School aan de Vijver.
De voorbereiding voor de viering van het 100-jarig bestaan van School aan de Vijver komt langzaam
tot leven. Zo is er een zeer gedreven ouder, Sander Kuilman, die bezig is met het ontwerpen van een
jubileumboek. Naast de inhoud van het boek komen hier meerdere organisatorische zaken bij kijken.
Denk hierbij aan:

- Tekstschrijven
- Sponsorwerving
- Marketing/ promotie
- Ontwerp/ Lay-out
- Drukwerk
Er zijn vast ouders die Sander Kuilman en daarmee ook ons als
school hierin willen ondersteunen.
Heb je interesse en wil je een steentje bijdragen? Meld je aan via
info.aandevijver@fortior.nl

KROKO-TOKO kunstproject!
Leuk nieuws! Begin februari zien we prônkende krokodillen in de Klaasstraat in Venlo.
Leerlingen van School aan de Vijver maken samen met tekenjuf Maartje op maat gemaakte tekeningen van krokodillen voor de winkels in de Klaasstraat. Elke krokodil toont een product dat in de betreffende winkels wordt verkocht (bijv. Xie Eyewear een krokodil met een toffe bril op). Van deze tekeningen worden outdoorstickers van 1,5 meter lang gemaakt. Deze stickers worden voor de winkels op
straat geplakt.

Normaal gesproken vindt in aanloop naar de Vastelaovend in de Klaasstraat het Prônke plaats. Komend jaar gaat dit evenement niet door in verband met het coronavirus. Onze leerlingen geven via dit
project samen met de ondernemers in de Klaasstraat toch een positieve draai aan de anderhalvemeter-samenleving.
Omdat op elke sticker tevens het 100-jarig bestaan van onze school wordt vermeld, wordt hier via de
stickers ook bekendheid aan gegeven.

Kledinginzameling

Afgelopen oktober heeft de kledinginzamelingsactie €338,70 opgebracht. Namens de ouderraad
heel erg bedankt voor het inzamelen van de kleding.

.

Onthulling kunstzuil
De kids van groep 8 hebben onder begeleiding van juf Maartje en meneer Thijs 16 nieuwe panelen
voor onze kunstzuil ontworpen. Op donderdagmiddag 10 december gaan we deze ‘onthullen’! Vrijdag
11 december is de nieuwe kunstzuil zichtbaar voor iedereen! Zoals jullie zien wordt er vol ijver aan
gewerkt. Het wordt weer een prachtig kleurrijk geheel.

Sinterklaas op school
Op vrijdag 4 december zullen Sinterklaas en zijn roetveeg-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 met alle ouders,
maar ontvangen wij de Sint in de Toneelkeuken. We willen er weer een gezellig
feest van maken, maar dit jaar dus alleen met de kinderen. In de klas worden
de kinderen nog eens (Coronaproof) getrakteerd op strooigoed. Is uw kind allergisch voor een van de ingrediënten, dan graag weer even zelf voor vervanging zorgen en dit aan de betreffende leerkracht doorgeven.

Wij wensen iedereen een gezellig
Sinterklaasfeest!

Team School aan de Vijver

