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Kalender
Vr.

26-03 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Za.

27-03 Zomertijd, klok 1 uur vooruit.

Zo.

28-03 Palmhöltje

Di.

30-03 Groep 8 Kinderboerderij

Di.

30-03 Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij.

Wo.

31-03 Groep 7 Theoretisch Verkeersexamen

Vr.

02-04 Paasviering gr. 1 t/m 4 12.00 uur vrij en groep 5 t/m 8 continurooster 14.00 uur vrij.

Zo.

04-04 1e Paasdag

Ma.

05-04 2e Paasdag, kinderen vrij.

Do.
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De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Zo gaan wij met elkaar om. Vaak worden plagerijtjes onder het mom van “grapje” goed gepraat.
Maar plagerijtjes kunnen snel doorschieten naar pesterijtjes. Wij maken daarom met elkaar de afspraak: Stop = Stop. Vind je iets niet leuk, maak het met het stopwoordje duidelijk. En voor de ander:
respecteer het stopwoord. De komende twee weken staat centraal: STOP = STOP

STOP=STOP
Voor de kleutergroepen:

STOP! HOU OP
IK VIND HET NIET LEUK
Voorleesfinale
Onze voorleeskampioen, Sepp van den Ham, heeft zich onlangs bij de Venlose finale gekwalificeerd
voor de voorleesfinale van Noord-Limburg.
Op 23 maart leest hij voor vanuit een studio in Helden-Panningen.
Vanwege corona wordt er een livestream-verbinding aangelegd.
Via onderstaande link kunnen jullie Sepp en de overige kandidaten vanaf 15.00 uur live in actie zien!

https://www.youtube.com/watch?v=YLAefUZCjh0

Veiligheid rondom scholen
In de week van april gaan 2 handhavers van Gemeente Venlo binnenkort van
start met het scholen-project bij alle basisscholen in Venlo en omstreken.
Vanaf maandag 5 april gaan ze hiermee starten. Dinsdag 6 april zullen zij gaan
waarschuwen en in uniform aanwezig zijn. Vanaf 7 april zullen zij niet meer
waarschuwen maar worden er daadwerkelijk bekeuringen uitgeschreven voor
foutparkeerders. Zij zullen op locatie in uniform aanwezig zijn maar het kan ook
zo zijn dat zij in burger gaan bekeuren, zodat men zich niet alleen aan de regels houdt als deze controle herkenbaar is. We gaan er van uit dat niemand bekeurd hoeft te worden en we samen zorgdragen voor de veiligheid voor onze kinderen.

Schoolbezoek door onze bestuurder Peter van Eijk
Op donderdag 18 maart heeft onze bestuurder, Peter van Eijk, zijn jaarlijkse schoolbezoek gedaan bij
School aan de Vijver. Hij heeft lesactiviteiten rondom het vakgebied "taal" bijgewoond. Dit omdat
Venlo een "taalzwakke" gemeente is. Voor onze school werden het 2 lessen Begrijpend Lezen, een
les in groep 5a en een les in groep 8. Daarna een kort gesprek met het Managementteam.
Zoals beschreven in ons schoolplan 2020-2024 is een van onze speerpunten taal/lezen/begrijpend
lezen. Zo zijn we bezig met het implementeren van de nieuwe aanpak van de methode Nieuwsbegrip
passend bij het vak Begrijpend lezen. Binnen deze methode staat, in vergelijking met de vorige aanpak, de tekst veel meer centraal alvorens over te gaan tot de vragen. Het samen verkennen van de
tekst, door in 2 of 3-tallen te werken staat hierbij centraal. Net als het modellen (voor- en nadoen) van
de leerkracht over hoe je je tekstbegrip gedurende het lezen van de tekst kunt vergroten.

Zwemles
Hiep hoera! De zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar mogen per 16 maart weer hervat worden.
Doordat de lestijd op school op woensdag doorloopt tot 14.00 uur, valt de zwemles voor een aantal
leerlingen nu onder schooltijd. We hebben hiervoor de ambtenaar leerplicht de vraag gesteld hoe we
hiermee om moeten gaan. Deze stelt dat onderwijstijd incidenteel hiervoor gebruikt zou mogen worden. Denk hierbij aan afzwemmen en een enkele voorbereidende zwemles voorafgaand aan het afzwemmen. De reguliere (privé- zwemlessen) mogen helaas niet onder schooltijd opgepakt worden.
We begrijpen dat dit lastig is voor de kinderen, de ouders en de organisatie van de zwemschool. We
hopen dat de zwemschool hiervoor een oplossing biedt. Mocht het niet mogelijk zijn om een aanpassing aan te brengen in de zwemtijd, dan moeten we ook zo reëel zijn om deze zwemles op de eerder
afgesproken tijd te laten plaatsvinden. Fijn als de leerkracht wordt geïnformeerd.

AFSPRAAK is AFSPRAAKFietsen op het schoolplein. Op het schoolplein lopen we met de fiets aan
de hand. Het is voor de veiligheid van ons allemaal.

Paasviering.
De Paasviering zal dit jaar in sterk afgeslankte vorm in de groepen plaatsvinden.
Een schoolbrede opzet is helaas niet mogelijk. Wel willen we graag in iedere groep gezellig van een
Paasontbijt genieten!
Willen jullie de kinderen op vrijdag 2 april een speciaal Paasontbijt meegeven? De kinderen ontbijten
deze dag dus niet thuis (of alleen iets kleins).
Wij zorgen voor een sfeervolle placemat en voor drinken. De kinderen hebben dus ook geen beker nodig.
Het zou leuk zijn als van thuis uit iets speciaals aan het
ontbijt wordt toegevoegd ter verhoging van de Paassfeer (eitje, Paashaasje, leuk bordje o.i.d.).
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ook nog,
vanwege het continurooster, het gewone lunchpakket
nodig voor later op de dag.
De gymlessen kunnen gewoon doorgaan. Groep 3 zal
deze dag op een later tijdstip in of rondom school gymmen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit
en de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14 uur uit.
Ondanks alles gaan wij er een gezellige Paasdag van maken!

Palmhöltje.
Vanwege Covid-19 zal er dit schooljaar geen Palmhöltje gemaakt worden
per klas in de groepen 1 t/m 4. Dit m.n. vanwege het meebrengen van de
materialen voor de stok vanuit de kinderen en het meegeven van het gezamenlijke palmhöltje aan één van de leerlingen uit iedere groep. We
gaan het in de groepen wel hebben over het palmhöltje en de betekenis
samen bespreken van de diverse voorwerpen aan deze stok. MAAR er is een leuk alternatief! Stichting Kinderfeesten Venlo komt dit jaar met een doe-het-zelf pakket! Zie onderstaand bericht:

Doe-het-zelfpalmhöltje en online zegening zetten traditie van kinderfeest voort.

Het is door de coronamaatregelen nog altijd niet mogelijk een optocht te organiseren, maar de traditie
van het kinderfeest Palmhöltje wordt desondanks voortgezet. Stichting Kinderfeesten Venlo komt dit
jaar met een doe-het-zelfpalmhöltjepakket, met daarin alle benodigdheden en instructies om thuis
een palmhöltje te knutselen.
‘Op deze manier willen we het aloude kinderfeest niet geruisloos voorbij laten gaan’, zegt voorzitter
Joep Raemakers. ‘Normaal gesproken kunnen ouders en kinderen bij ons terecht om een palmhöltje
te maken. Gezien de huidige regelgeving is dat niet te organiseren dus bieden we kinderen de mogelijkheid om thuis met hun ouders te knutselen.’
De traditionele optocht wordt vervangen door een rondje om het eigen huis. Wat wel doorgaat is de
traditionele zegening van het palmhöltje. Die wordt verzorgd via een livestream op de Facebookpagina van de Stichting Kinderfeesten Venlo door deken Jos Spee. Die vindt plaats
op Palmzondag 28 maart om 11.15 uur.
Het doe-het-zelfpalmhöltjepakket is tot 22 maart kosteloos te bestellen
via: info@kinderfeestenvenlo.nl en wordt thuisbezorgd. Vergeet niet bij de bestelling de contactgegevens te vermelden.

-1,5 meter-afstand tussen volwassenen onderling
Ouders let er a.u.b. op dat we ruim afstand
van elkaar houden op het schoolplein. Met
name bij het brengen en halen zien we dat dit
helaas niet altijd in acht genomen wordt.

Tot ziens!

