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Kalender
Vr.

04-06 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Wo.

09-06 Beleidsdag, kinderen de hele dag vrij.

Do.

10-06 Schoolfotograaf

Vr.

11-06 Groep 7 richtinggevend advies en rapport

Ma.

14-06 Groep 7 richtinggevend adviesgesprek

Do.

15-06 MR vergadering 20.00 uur

Wo.

16-06 Groep 8 schoolkamp

Do.

17-06 Groep 8 schoolkamp

Vr.

18-06 Groep 8 schoolkamp

Vr.

18-06 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Zo.

20-06 Vaderdag

Wo.

23-06 Groep 8 kennismakingsmiddag brugklassers

Do.

24-06 Studiemiddag, alle kinderen vrij om 12.00 uur

Do.

24-06 Nieuwsbrief 13

Zo gaan wij met elkaar om
Je ziet rond om je van alles gebeuren. Vaak leuke en mooie dingen, maar soms ook zaken waarvan
je denkt “dat is niet goed” of “dat kan ook anders”. “Ik zal er maar niets van zeggen want wie weet
wat er dan gebeurt.” Toch is dit jammer want als we allemaal niets zeggen, zal het alleen maar slechter worden.
Kleinschalig, binnen en buiten school, maken onze kinderen dit ook mee. Het is belangrijk dat ze leren om op een goede manier hierop te reageren. De komende twee weken staat daarom centraal:

IK MAG IEMAND OP ONGEWENST GEDRAG
AANSPREKEN
Voor de kleutergroepen:

Ik mag het zeggen als jij iets doet en laat je zien
hoe het wel moet.

We hebben 2 leerkrachten die met pensioen gaan!
Meneer Jaap:
Niet schrikken, maar het is echt waar: de lieverdjes van Groep 7 van dit schooljaar 2020-2021 zijn
mijn laatste leerlingen. Na 44 jaar onderwijs is de tijd gekomen, dat ik plaats maak voor aanstormend
jong talent met passie voor dit fantastische vak.
Dat betekent, dat ik op vrijdag 23 juli de schooldeur voorgoed achter mij sluit. In die voorbije 44 jaar
heb ik ruim 1400 kinderen mogen begeleiden op de weg naar hun toekomst. Voornamelijk in de twee
hoogste groepen, met af en toe een uitstapje in groep 5 en/of groep 6.
En wat heb ik dit werk met veel plezier gedaan. De energie die dit mooie vak kost, werd ruimschoots
gecompenseerd door de energie die de kinderen mij gaven. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat
deze coronaperiode een zware wissel heeft getrokken op mijn welbevinden, waardoor de beslissing
iets eerder genomen werd dan aanvankelijk gedacht.
Ik wil de kinderen bedanken voor hun openheid en energie, de ouders bedanken voor de prettige samenwerking en gesprekken, en mijn collega’s bedanken voor hun inzet, collegialiteit en liefde voor dit
mooie vak.

Meneer Jos:
Wat is leerkracht zijn toch een mooi beroep. Na ruim 41 jaar terugkijkende, lijkt de tijd voorbij gevlogen. Ik heb genoten van alle jaren ‘voor de klas’, waarvan de laatste jaren hier op ‘De Vijver’. Wat
een fijne plek om mijn loopbaan af te sluiten. Het is bijzonder dat kinderen nu al vragen of ze het volgende jaar mij (weer) als ‘meneer’ krijgen.
Ik heb lang getwijfeld over het moment van ‘met pensioen gaan’. Maar nu dan toch de knoop doorgehakt. Ik vind het na zoveel jaren wel fijn om meer tijd te krijgen voor andere leuke dingen. Daarom zal
dit schooljaar definitief mijn laatste zijn. Dus groep 6: Jullie zijn mijn laatste groep.
Ik wil alle kinderen die bij mij in de klas hebben gezeten bedanken voor de leuke tijd. Jullie waren
voor mij fijne, gezellige groepen. Heerlijk. Ik wens jullie veel succes, vooral als je deze leuke basisschool gaat verlaten. Ook wil ik alle ouders bedanken voor het fijne contact dat ik met jullie heb gehad.
Tot slot een welgemeend dank-je-wel aan mijn fijne collega’s van ‘De Vijver’ voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Door jullie allemaal, kinderen, ouders en collega’s, blijft De Vijver voor mij
een prachtige herinnering!

De Kunst en Cultuurweek is rustig aan van start gegaan o.a. met een yogales voor de groepen 3 en 4.

Femke en Gidian van Studio Slingeraap daagde de leerlingen van groep 3 en 4 uit om door middel
van verhalen en attributen van de Frans Boermans theaterfabriek even terug in de tijd te gaan. De
leerlingen weten nu hoe het er vroeger op school aan toe ging en dat de school binnenkort 100 jaar
bestaat. Samen met klasgenootjes een slinger vormen, confetti met rietjes op taarten blazen, spijkerpoepen met viltstiften, de feeststemming zat er al goed in! Samen weer tot rust komen op het yogamatje was voor veel kinderen een leuke nieuwe ervaring.

Samen ontwerpen en construeren met groep 8:
Architecten uit Eindhoven zijn met een busje vol met bamboestokken naar Venlo gekomen. Leerlingen van groep 8 zijn uitgedaagd om een ontwerpproces samen te doorlopen. Denken in mogelijkheden, samenwerken en met creatieve oplossingen komen. Om zo uiteindelijk tot een stevige en interessante bamboeconstructie te komen.
Dit is groep 8 toch maar weer mooi gelukt! Een mooie voorbereiding op de eindmusical waarbij deze
vaardigheden zeker goed van pas zullen komen

Drumles voor de groepen 5 met ART4U; dit kan zelfs op emmers!
Wat een energie! Wat een spektakel!

Dave Detillon ging samen met de kinderen van groep 5A en 5B los op het ritme van hun favoriete
nummers. Dit was ter voorbereiding op het grote jubileumfeest in oktober 2021. De kinderen hebben
de opdracht meegekregen thuis te gaan oefenen met drummen op emmers. Dus ouders jullie zijn alvast gewaarschuwd.
Poppenkast voor de groepen 1 en 2

Vorige week hebben alle kinderen van de groepen 1-2 genoten van een super leuke poppenkastvoorstelling met in de
hoofdrol de enige echte Jan Klaassen! Er was ook een boef,
die probeerde de schat te stelen. Gelukkig kon hij gevangen
worden door de agent. De kinderen moesten hem daar bij
helpen en gelukkig deden ze dat heel erg goed! In de schatkist zaten 2 mooie gouden kroontjes voor de koning en koningin. Het was soms best spannend, maar heel erg leuk!

HELP HELP HELP.......Wie heeft een paar uurtjes tijd?
Wij zijn naarstig op zoek naar een tuinman voor het klein onderhoud!
Het gaat om het bijhouden (schoffelen) van onze tuin rondom school. Wij zijn op zoek naar een
nieuwe vrijwilliger, die een uurtje per week onze tuin wil bijhouden tegen een kleine vergoeding.
We bieden een gezellige werkomgeving met lieve kids!
Reacties zijn welkom bij Saskia Janssen. (saskia.janssen@fortior.nl).

100-jarig jubileum en jubileumboek
Het boek is tekstueel al bijna klaar. Ook probeert de schrijver Sander
Kuilman van elk schooljaar een mooie klassenfoto er in te zetten. De verhalen van oud-leerlingen over wat zij zelf destijds op school hebben meegemaakt zijn echt boeiend voor zowel de ouders als de kinderen. Hoe
was het om in die tijd op school te zitten? Het wordt een prachtig boek!
Wederom grote dank aan onze schrijver en samensteller van het boek
Sander Kuilman en Kristie Allers, zij assisteert hem met de tekst en lay-out. In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over de prijs en mogelijkheid om het boek te bestellen!

TIP: -Bij het aanvragen van een Coronatest bij de GGDMaak dan gebruik van je digi-code. De uitslag is dan eerder binnen.
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat we allen gezond blijven!

