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Kalender
Vr.

02-07 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

05-07 Groep 1 t/m 7 Schoolreis

Di.

06-07 MR vergadering 20.00 uur

Woe. 07-07 Info avond groep 3 voor ouders groep 2
Vr.

09-07 Groep 1 t/m 6 en groep 8 Rapport 2

Vr.

09-07 OR vergadering 18.00 uur

Ma.

12-07 Groepen 1 en 2 Rapportgesprekken

Ma.

12-07 Groepen 3 t/m 6 Facultatieve gesprekken

Di.

13-07 Oudergesprekken broertjes/zusjes

Wo.

14-07 Groep 1 t/m 3 Poetsochtend

Do.

15-07 Kennismakingsmiddag nieuwe leerkracht

Vr.

15-07 Nieuwsbrief 14

Zo gaan wij met elkaar om
Op basis van gelijkwaardigheid leren we naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor
elkaar te zorgen. Zo spreken we nadrukkelijk af om elkaar niet te pesten. Elk kind moet met plezier
naar school kunnen gaan. Om je goed te kunnen ontplooien is een veilig gevoel immers noodzakelijk.
In de onderlinge contacten willen we elkaar stimuleren tot positief en verantwoordelijk gedrag. Tijdens
het schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan wat we samen hebben afgesproken.
In het kader van het pedagogisch klimaat hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Het zijn elf
regels over hoe we met elkaar omgaan. Iedere twee weken staat een regel centraal waar iedere
groep aandacht aan besteed. De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN EN ACCEPTEER DAT IEDEREEN ANDERS IS
Voor de kleutergroepen:

Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan
als je het ziet.

Versoepelingen
Beste ouders,
Afgelopen periode hebben we consequent de richtlijnen van de PO-raad gevolgd. Deze corona-richtlijnen in het onderwijs kwamen de laatste weken niet meer in lijn met versoepelingen in de rest van
de maatschappij. De PO-raad heeft dit onder de aandacht gebracht bij het ministerie van OCW, die
het Outbreak management om advies vroeg. Gelukkig adviseerde het OMT positief over minder
strenge regels voor het onderwijs. Dit betekent dat we iets meer ruimte en lucht krijgen om het einde
van het schooljaar anders in te richten. Een musical, schoolreisje, uitjes, ouderhulp, e.d. wordt niet
meer afgeraden en het loslaten van de cohortering geeft weer de mogelijkheid om groepsoverstijgend
te werken in scholen.

Concreet betekent dit het volgende:
Vanaf maandag 28 juni gaan we weer allen om 8.30 uur met de les van start en gaat voor alle
leerlingen om 14 uur de school uit. Dit betekent concreet:


Groepen 1-2 worden om 8.20 uur door de leerkracht op het schoolplein opgevangen. Om
8.25 uur gaan de leerlingen met de leerkracht (gr 1/2-C, 1/2-B,1/2A) via de kleuteringang naar
binnen, zodat zij om 8.30 uur met de les van start kunnen gaan. Einde van de dag, om 14.00
uur, zal de leerkracht met de leerlingen naar buiten lopen en wachten totdat alle leerlingen bij
hun ouders zijn afgeleverd.



Groepen 3-8 kunnen zelfstandig vanaf 8.25 uur het schoolgebouw naar binnen lopen en worden binnen door de leerkrachten opgevangen. Einde van de dag, 14.00 uur, lopen de kinderen zelfstandig naar buiten. Met uitzondering van groep 3, daar zal de leerkracht samen
met de leerlingen mee naar buiten lopen, zodat we zeker weten dat alle leerlingen bij hun ouders zijn afgeleverd.

Om onze onderwijstijd te bewaken vragen wij u om niet voor schooltijd de leerkrachten te benaderen,
maar liever na schooltijd.
“Snotterbellenbeleid blijft”
Ook in het onderwijs blijft het belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden onder volwassenen en te testen bij klachten. Het “snotterbellenbeleid” (met uitzondering van leerlingen met hooikoorts) en bron- en contactonderzoek blijft voorlopig ook gelden. Heb je klachten laat je je testen.

Kennismakingsmiddag 15 juli
Op donderdagmiddag 15 juli maken de leerlingen kennis met de nieuwe leerkracht van 12.30 uur tot
13.45 uur. Groep 8 krijgt in deze tijd een creatieve tekenles van juf Maartje.
Voorstellen LIO’s schooljaar 2021-2022
Beste allemaal!
Ik wil mij graag eventjes voorstellen: mijn naam is Sean Gommans. Momenteel ben ik 21 jaar oud en
ik woon in Belfeld. Nog heel eventjes wachten en dan begin ik aan mijn
laatste jaar van de pabo. Ik ben enthousiast om mijn opleiding af te
sluiten op School aan de Vijver. Komend schooljaar zal ik daarom iedere maandag, dinsdag en woensdag stage komen lopen in groep 6
van meneer Jasper! Voor nu wil ik iedereen alvast een fijne zomervakantie wensen en wellicht tot volgend jaar!

Beste Ouders/Verzorgers,
Ik zal mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Milou van Weert, 21 jaar en ik kom uit Steyl. Na de zomervakantie zit ik in mijn vierde jaar van de pabo in Venlo en zal ik starten met mijn LIO-stage bij de
school aan de Vijver. Gedurende het schooljaar zal ik voornamelijk op maandag en dinsdag te vinden
zijn in groep 4.
Op zaterdagen en in de vakanties ben ik al 6,5 jaar werkzaam als verkoopmedewerkster bij bakkerij
Broekmans. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten in de sportschool en ga ik graag buiten
hardlopen. Verder hou ik van lezen, muziek luisteren en fotograferen. Tot slot spreek ik in mijn vrije
tijd graag af met vrienden en familie.
Hebben jullie nog vragen of willen jullie nog iets van me weten? Spreek me
volgend schooljaar gerust een keer aan op het schoolplein of kom een keer
de klas in.

OUDERRAAD
Drie nieuwe leden gevraagd voor het schooljaar 2021/2022
Onze ouderraad is op zoek naar 3 nieuwe ouderraadsleden. De
ouderraad bestaat uit de voorzitter Ingrid Geurts-Kolman (moeder
van Fleur en Tren), de secretaris Maud Holla (moeder van Ties)
en de penningmeester Carry Huys (moeder van Lisa en Joost). Onze ouderraad is een enthousiaste
club ouders die het team bij de organisatie van activiteiten op onze school helpt. We helpen o.a. bij
het versieren van de school bij feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval en bij het organiseren
van de jaarlijkse sportdag & Koningsspelen, onze Kunst & Cultuurdag, bij Sintermerte, bij het assisteren van Sinterklaas en.. mogen elke jaar weer mee op schoolreis! We vergaderen 5 x per jaar en sluiten elk schooljaar af met een gezellig etentje.
Het verdelen van deze organiserende taken gebeurt in onderling overleg en per onderdeel zal er altijd een OR-lid bij zijn die een taak al eens eerder mee georganiseerd heeft. Elke klas heeft een klassenouder (in een enkel geval nog 2 ouders) en deze klassenouders zijn tevens lid van de OR. Om
alles goed te laten verlopen komen we 5 keer per schooljaar bij elkaar, samen met één lid van de directie van de school. Tijdens deze ouderraadsvergadering bespreken we uiteraard ook over vernieuwingen binnen ons onderwijs en hoe de zaken binnen school het beste georganiseerd kunnen worden. De ouderbetrokkenheid is belangrijk voor onze school. We nodigen jullie dan ook van harte uit
om deel te nemen aan onze OR. Leden van de OR worden in principe voor 3 jaar klassenouder of
bestuurslid en kunnen zich daarna weer herkiesbaar stellen.
Voor het volgend schooljaar zijn we nog op zoek naar:
Klassenouder groep 1-2A, de klas van juf Rianne Baarslag en juf Maud Wolters
Klassenouder voor groep 1-2B, de klas van juf Anne Peters en juf Jacqueline Joosten
Klassenouder voor groep 1-2C, de klas van juf Susan Passon

Wilt u vrijblijvende informatie (bijv. een overzicht van de taken) en hebt u daarna serieuze interesse?
Vraag naar Ingrid (de voorzitter) gridje_k@hotmail.com of bel 06-48797171.
Graag aanmelden vóór dinsdag 13 juli

Kamp groep 8
Op 16, 17 en 18 juni ging groep 8 naar Haelen op kamp.
Het schitterende weer, de diverse leuke activiteiten, de prachtige locatie en vooral de goede onderlinge sfeer hebben ervoor gezorgd dat deze ervaring lang in het geheugen zal blijven zitten!

Groepsfoto kamp juni 2021

Nieuwsbrief kamp (verhalen van de kinderen)
Julian Maesen:
Ja, het was best wel leuk. We hadden een sproeier op een supergroot grasveld. Dat moest eigenlijk
het voetbalveld voorstellen. Het kampterrein was ook wel vet maar de huisjes stonden wel vet uit elkaar. We hebben leuke activiteiten gedaan zoals levend stratego en teken/beeld uit. De eerste avond
hadden we een bonte avond en de twee avond gingen we het EK kijken. Nederland heeft met 2-0 gewonnen!!
Nanne Colemont:
Na een aantal rondjes om school gefietst te hebben fietsen we dan echt aan. Het fietsen was niet
heel leuk, want het was namelijk heel warm en lang. Gelukkig was ons huisje het dichtst bij de wc.
We gingen ons huisje leuk inrichten en konden even gaan chillen. De eerste ochtend zijn we de jongens wakker gaan maken met toeters. Tegelijkertijd kwamen de juf en meneer aan met het liedje
“Guten morgen sonnenschein”. Dat was wel grappig om te zien. Die dag zijn we wat spelletjes gaat
spelen en hebben we verschillende dingen gedaan.

Feline Prinsen:
Voordat we naar het kamp fietsten gingen we naar Fun Forest. Daar was het echt superleuk! We begonnen om half 10 en waren om half 1 klaar. Daarna gingen we verder naar het kamp. We hadden
wel 3(!!) pauzes (het was super warm) voordat we eindelijk op het kamp waren. 's Avonds zijn we
gaan gourmetten, dat was superlekker.
Filip Leenders:
Na een lange fietstocht op de heenweg kwamen we aan op het kamp in Haelen. Het was best zwaar
door het warme weer en echt heel vermoeiend! De bedden hebben we netjes opgemaakt en je sliep
er wel prima voor twee nachten op. Er waren echt héél veel insecten, muggen etc. Dus je kwam terug
van het kamp met zeker tien muggenbulten. Verder was het wel heel leuk hoor!!

Anne Wolters:
Eenmaal op het kamp gingen we in de huisjes kijken de spullen uitpakken. Ik zat bij het Vossenhol. In
de avond had ik corvee met Pleun, Maud, Feline, Vienna en Nanne. We maakten alles klaar voor het
avondeten. Daarna zijn we gaan gourmetten. Na het eten zijn Maud, Pleun en ik gaan douchen. Het
was supergezellig. Na de bonte avond, de eerste avond, hadden we een nachtwandeling. Ik ging samen met Maud en Pleun. Tijdens de wandeling ging mijn zaklamp uit en toen ik hem weer aanzette
kwam er een gekke enge mot! Hahaha!! We schrokken ons dood.
Musical groep 8
Op dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli voert groep 8 de
musical “Expeditie Beachclub” op.
De kinderen van groep 8 kunnen per avond twee
personen uitnodigen. Afhankelijk van het coronaprotocol
op scholen proberen we de musical op dinsdag 20 juli
voor de groep 1 t/m 7 op te voeren. Dinsdag 20 juli om 19.30 uur: voorstelling voor twee genodigde
per leerling uit groep 8;
Woensdag 21 juli om 19.30 uur: voorstelling voor twee genodigde per leerling uit groep 8 en speciale
genodigden. Tevens vindt dan kort het officiële afscheid plaats.
Vanwege corona is eerder al aan de ouders van groep 8 doorgegeven dat de afscheidsavond na de
musical op woensdag 21 juli zal komen te vervallen.

HELP HELP HELP.......Wie heeft een paar uurtjes tijd? Wij zijn nog steeds 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 bijna klaar. De nieuwste klassenfoto’s worden er nog ingezet.
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 is 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.. In de
volgende nieuwsbrief kunnen we vertellen hoe ieder dit boek per voorinschrijving kan (bij)bestellen!

TOT ZIENS!

