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Kalender
Vr.

26-02 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

01-03 Deze week oudergesprekken

Di.

02-03 Groep 7 Jaomerdal

Ma.

08-03 Groep 8 aanmelden brugklas 17.00-19.30 uur

Di.

09-03 Groep 8 aanmelden brugklas 17.00-19.30 uur

Vr.

12-03 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Di.

16-03 Groep 4-8 Klein theater

Di.

16-03 MR vergadering 20.00 uur

Woe. 17-03 Landelijke Verkiezingen
Do.

18-03 Nieuwsbrief nr. 9

De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Zo gaan wij met elkaar om
Er gaat niets boven duidelijkheid. Duidelijk zijn in wat je wel en niet wilt, voorkomt vaak veel verwarring. Voor de komende twee weken staat centraal:

IK ZEG DUIDELIJK WAT IK WEL EN NIET WIL
Voor de kleutergroepen:

IK ZEG DUIDELIJK WAT IK WIL EN DAN IS DE
ANDER EVEN STIL

Tevredenheidsonderzoek Leerling en ouder
Beste ouders,

Enige tijd geleden is er binnen school een tevredenheidsmeting gedaan onder de ouders, leerlingen
en medewerkers.
In de bijlagen vindt u:

1. De Opbrengst Ouder tevredenheidsonderzoek
2. De Opbrengst Leerling tevredenheidsonderzoek
Beide onderzoeken worden afgerond met een ruimvoldoende. Daar zijn we als school uiteraard heel
blij mee. Om deze resultaten vast te houden of te verbeteren zijn we met het team de onderzoeken
gaan analyseren, met als doel om te achterhalen waar voor ons nog kansen liggen. Kansen die we
met het team onderschrijven en waar we gemeenschappelijk onze schouders onder kunnen zetten.
Kansen die ertoe moeten leiden dat we vanuit het samen kritisch kijken naar ons handelen kunnen
komen tot verbetering. Met als doel de ontwikkeling van onze leerlingen en onze samenwerking onderling (leerling, ouder, school), in de breedste zin van het woord, te stimuleren.
Kansen:
1. Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren
2. Doorgaande lijn: algemeen (leerstof en gedrag)
3. Kwaliteitszorg verbeteren (zorg & begeleiding)
a. Interne kwaliteitszorg: afspraken en uitvoering, coachen
b. Externe kwaliteitszorg: ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

Wanneer we ons doelen stellen, zullen we hier uiteraard acties aan verbinden. Deze acties hebben
we met het team vorm gegeven en zullen we tot aan de zomervakantie uitzetten. En worden binnenkort ook met de “nieuwe” leerlingenraad besproken. Daarna zullen we evalueren of deze acties hebben geleid tot de juiste opbrengsten. Bovenstaand is ook met de Medezeggenschapsraad gedeeld.
Rest ons te zeggen, dat we het fijn vinden dat u als ouders ons de KANS geeft om te leren.

Met vriendelijke groet,

Team School aan de Vijver

Landelijke verkiezingen

Op woensdag 17 maart vinden de landelijke verkiezingen plaats. Ook
deze verkiezingsronde zal onze school hiervoor weer opengesteld worden. Dit keer zal onze speelzaal dienstdoen als stemlokaal. De Gemeente Venlo treft optimale zorg omtrent het veilig openstellen van de
stemlokalen. Om alles zo ‘Coronaproef’ mogelijk te laten verlopen, worden de kiezers via de fietsenstalling (rechts buitenom), via de achteringang aan het kleuterplein het schoolgebouw binnengelaten.
De 1- richtingsroute wordt afgebakend en de 1-1/2 meter-afstand wordt gewaarborgd. De bezoekers
hoeven op deze manier niet door het hele schoolgebouw. Extra handhavers zorgen ervoor dat alles
strikt volgens de afspraken verloopt.
Kroko-Toko nieuws
Net voor de lockdown is tekenjuf Maartje fanatiek krokodillen gaan tekenen met groep 3 en groep 7.
Het zijn verrassend leuke tekeningen geworden waaruit tot nu toe 25 tekeningen uitgekozen zijn.
Deze zijn grafisch bewerkt zodat ze goed passen bij een van de winkels uit de Klaasstraat. Van deze
tekeningen zijn buitenstickers van 1,5 meter lang gemaakt. Als er weer wat meer leven in de binnenstad is. Gaan we deze samen in overleg met de ondernemers opplakken. We wachten dus nog even
af totdat de winkels weer open mogen. Daarnaast zijn er drie krokodiltekeningen gekozen voor op het
schoolplein van School aan de Vijver. Deze krokodillen vieren feest en leggen hiermee de link naar
ons 100-jarig jubileum!

Ons 100-jarig bestaan komt steeds dichterbij
En dat geldt ook voor het jubileumboek. Ouder Sander Kuilman is erg
druk geweest met de research en het ontwerp voor het boek. Hij dompelde
zich volledig onder in de geschiedenis van onze school. Inmiddels staan
de eerste hoofdstukken op papier.
Ouder Kristie Allers ondersteunt hem in het schrijven van dit jubileumboek.
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om dingen te regelen
Naast de inhoud van het boek, zoeken we ook mensen die affiniteit hebben met:
- Sponsorwerving: ben jij of ken jij mensen die wellicht willen sponsoren?
- Marketing/ promotie - Ontwerp/ Lay-out: heb jij hier wel kaas van gegeten? Laat het ons horen!
- Drukwerk: heb je een drukkerij of goede contacten bij een drukkerij? Wij kunnen wel wat hulp gebruiken!
Heb je interesse en wil je een steentje bijdragen? Meld je aan via info.aandevijver@fortior

Avond4daagse gaat niet door.
Stichting Venloop heeft besloten om de Ballorig Avond4daagse, die gepland stond voor 1 t/m 4 juni
aanstaande, af te gelasten. De huidige situatie omtrent het coronavirus maakt het erg lastig om de
Ballorig Avond4daagse in de opzet zoals we gewend zijn te organiseren.
Er komt een laagdrempelig alternatief om toch sportief bezig te zijn. Net als vorig jaar bieden ze de
ZomerWandel4Daagse aan. De deelnemer wandelt in de week van de Avond4daagse of de periode
daaropvolgend in zijn of haar eigen tijd, 4 keer een afstand van 6 of 12 kilometer. Dit kan zelfs tot en
met de zomervakantie. Over enkele weken worden jullie geïnformeerd via de nieuwsbrief van Venloop en social media en staat het evenement op de website van Venloop, waar je dan ook kunt inschrijven.

Tot ziens

