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Kalender
Vr.

16-07 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Di.

20-07 Groep 1 t/m 7 Musical van groep 8

Di.

20-07 Groep 8 Musical voor genodigden 19.30 uur

Wo.

21-07 Groep 8 Musical voor genodigden 19.30 uur

Do.

22-07 Groep 1 t/m 8 Groot theater

Do.

22-07 Groep 8 uitglijden

Vr.

23-07 Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Ma. 26-07 t/m vr. 03-09 ZomervakantieMa. 6 september start nieuwe schooljaar

Zo gaan wij met elkaar om
Erbij horen; mee mogen doen. Dit geeft iedereen, jong en oud, een goed gevoel!
De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK SPEEL SAMEN EN SLUIT NIEMAND BUITEN
Voor de kleuters is de regel:

SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Zoals eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrief en wellicht heeft u het ook uit de media vernomen
dat de onderwijs-sector de komende 2 jaren extra geld krijgt om een impuls te geven aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) omvat een aantal interventies die ingezet kunnen worden op verschillende
deelgebieden. Elke school mag zelf, binnen bepaalde kaders, kiezen op welke manier ze dit extra
geld gaan inzetten. Het totale plan hiervoor, dat opgesteld moet worden, is met de MR besproken. Vanuit die middelen gaan we met name inzetten op duurzame interventies en personele inzet.
Personele inzet:


Keely Feller (onderwijsassistent)



Aniek Stout (onderwijsassistent)



Maartje Kuijpers (tekendocent)



Jamie van Geel (Leerkracht, flexibel inzetbaar)

Duurzame interventies onder andere gericht op:


Meer- en hoogbegaafdheid



Spelontwikkeling groepen 1-2



Begrijpend lezen groepen 4 t/m 8



Methode sociaal-emotionele ontwikkeling inclusief implementatietraject schoolbreed



Coaching groep-leerkracht op het gebied van groepsdynamiek



Schrijfonderwijs groepen 3 t/m 5



Fijne motoriek groepen 1-2 middels methodiek Schrijfdans inclusief implementatietraject



Bewegingsonderwijs groepen 1-2



Metacognitie en zelfregulerend leren schoolbreed



Leerlijnen Parnassys implementeren



Digitale technologie verbreden

Om bovenstaande interventies te kunnen bewerkstelligen hebben we een parttime leerkracht aangesteld om vervangingen, verbonden aan bovenstaande interventies, in te vullen. Namelijk Jamie van
Geel, dit schooljaar LIO-student in groep 1-2.
We gaan genoemde interventies oppakken middels “coaching on the job”. Daar waar nodig zullen er
ook evaluatiemomenten plaatsvinden en kan Jamie de groep overnemen. Daarnaast zal zij op vrijdag
samen met Susan Passon extra worden ingezet om het onderwijs op meer- en hoogbegaafdheid
vorm te geven.

Bewegingsonderwijs/gymles
Komend schooljaar gaat de Martinusschool verbouwen. Dit betekent dat wij tot aan de kerstvakantie
geen gebruik kunnen maken van deze gymzaal en we vanuit de gemeente een alternatief hebben
ontvangen.


De groepen 3 - 4 - 6A -7 en 8 gaan op vrijdag, onder leiding van meneer Hans, gymmen bij de
Emmastraat. Zij gaan per bus, onder begeleiding van hun leerkracht, naar deze locatie.



De groepen 5 en 6B gaan op woensdag gebruikmaken van de gymzaal op de Rijnbeekstraat. Zij krijgen gym van hun eigen leerkracht en zullen te voet naar genoemde gymzaal
gaan.

Voorstellen onderwijsassistent
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil mij graag even voorstellen, mijn naam is Aniek Stout, 31 jaar en ik woon in Venlo. Na 10 jaar in
de kinderopvang op een peutergroep te
hebben gewerkt vond ik het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Ik ben de opleiding tot
onderwijsassistent gaan volgen en heb
deze afgelopen jaar behaald. Met veel
plezier kom ik daarom per september
het team van School aan de Vijver versterken als onderwijsassistent. Ik heb er
ontzettend veel zin in en hoop jullie en
jullie kinderen snel te ontmoeten.
Groetjes, Aniek.

OUDERRAAD
We zijn weer op volle sterkte voor het schooljaar 2021/2022
Onze ouderraad verwelkomt 2 nieuwe ouderraadsleden. Te weten
voor groep 1/2B Mesa Beurskens (Rosi van Els gr. 1B) en voor
groep 1/2C Juulke Friesen (Teun van Sas gr. 2C en Jasmijn in gr. 4).We heten beiden hartelijk welkom! De ouderraad wordt bestuurd door voorzitter Ingrid Geurts-Kolman, de secretaris Maud Holla en
de penningmeester Sandra Gommans. 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 krijgen en hebben samen1x per
jaar 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 in principe 1 klassenouder en deze klassenouder is 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. De notulen van de OR staan in “de boekenkast” op Ouderportaal. Leden van de OR worden in principe voor 3 jaar klassenouder of bestuurslid en kunnen zich daarna weer herkiesbaar stellen. Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid Kolman (de
voorzitter) gridje_k@hotmail.com of 06-48797171.

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. Dinsdagmorgen 20 juli wordt de musical in
verkorte versie opgevoerd (met name de liedjes) voor de groepen 1 t/m 3. De groepen 4 t/m 7 krijgen
de generale repetitie te zien. Dinsdag 20 juli om 19.30 uur is de 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 enkele speciale genodigden van het team. 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 helaas zal komen te vervallen. Voor allen een spetterende musical
gewenst!

Aanvang schooldag groepen 1-2 nieuwe schooljaar + groep 3
De afgelopen maanden maakten alle 3 de groepen 1/2 buiten een rij, om vervolgens samen met de
juf naar binnen te lopen en de schooldag te starten. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat het naar binnen komen voor de kleuters er anders uitzien. Om 8.25 uur staan de leerkrachten van de 3 kleutergroepen buiten bij de kleuteringang. De kinderen mogen dan zelfstandig naar binnenkomen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om kort iets door te geven aan de leerkracht wat echt van belang is voor
de schooldag. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen wij u om dit na schooltijd te doen óf via het Ouderportaal. Om 8.30 uur sluiten wij de deur. Is de deur op slot? Dan mag uw kind via de hoofdingang
naar binnen gaan. Onze onderwijsassistente zal van 8.25 uur tot 8.30 uur toezicht houden in de
gang, zodat het opruimen van de jassen en tassen soepel verloopt.
Let op: de ouders van nieuwe kinderen mogen de eerste week samen met hun zoon/dochter naar
binnenkomen.
Groep 3
De kinderen van groep 3 komen zelfstandig door de hoofdingang naar binnen. De eerste schoolweek
zal de leerkracht bij de hoofdingang staan om de kinderen naar binnen te laten. Zij lopen vervolgens
zelfstandig door de toneelkeuken naar de klas. De leerkracht zal dit ook oefenen met de kinderen tijdens de kennismakingsmiddag.

Tussen-schoolse opvang (TSO)

Aan- en afmelden Overblijven

Geachte ouders/verzorgers.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het aan- en afmelden van uw kind voor het overblijven in
de middagpauze (12.00-13.15 uur) alleen via ouderportaal verlopen. Het telefoonnummer dat u wellicht hiervoor gebruikte zal per ingang van het schooljaar ‘21-’22 komen te vervallen!

OPGELET! Het aan- en afmelden kunt u voortaan dus alleen regelen via ouderportaal!
Omdat u reeds al uw schoolafspraken via het ouderportaal zelf regelt, hebben wij besloten om ook het aanen afmelden voor het dagelijks overblijven, via ouderportaal aan ons te melden. Het overblijven is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U dient zich voor de eerste keer in te schrijven via het inschrijfformulier
TSO, te vinden op de site www.aandevijver.fortior.nl
Betalen is vooraf per strippenkaart, 10x,25x of 50x en zijn overdraagbaar naar een volgend schooljaar. Betaling kan niet contant alleen via de bank. Overblijfbeurten zijn te koop voor € 22,50 (10 overblijfbeurten),
€ 56,25 (25 overblijfbeurten) of € 112,50 (50 overblijfbeurten). Dit bedrag dient overgemaakt te worden op
iban-rekeningnummer NL32 RABO 0366439774 van TSO-school aan de Vijver onder vermelding
van de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.
Bij vaste opvang: U dient uw kind vóór 11.00 uur af te melden via ouderportaal. Ná 11.00 uur, zonder afmelding, en uw kind blijkt niet te komen, geldt dit toch als een overblijfbeurt!
Aanmelding
Bij flexibele opvang: U dient uw kind op de dag dat uw kind eenmalig overblijft vóór 10.00 aangemeld te hebben via ouderportaal. Dit is belangrijk om het TSO-team organisatorisch optimaal op sterkte
te hebben.
Voor verdere uitgebreide informatie en regelgeving TSO zie Schoolgids/Deel 2-Praktische informatie.

Vanaf nu te bestellen: Het jubileumboek!
Het is zo ver, het boek mag naar de drukker!
U kunt vanaf nu het boek bestellen.
Op 1 oktober bestaat School aan de Vijver 100 jaar.
Vanwege dit jubileum is er een jubileumboek samengesteld, à 10 euro. Het boek is samengesteld
door Sander Kuilman, ouder van onze school. Elk
gezin ontvangt in de jubileumweek een gratis boek.
Indien u een extra boek wilt bestellen dan kunt u
zich per email aanmelden via info.aandevijver@fortior.nl Zet duidelijk uw naam én de naam van uw kind in de email. U ontvangt dan van Marian Noya
via uw emailadres een link van de Rabobank om de betaling af te ronden. U kunt tot en met 12 september een jubileumboek bestellen en betalen. In de week van het jubileum, 4 tot en met 7 oktober,

heeft u de mogelijkheid om het boek op school op te halen tussen 15.30 en 17.00 uur. Graag de bevestiging van de betaling meenemen als u het boek komt ophalen.

Wat is Vakantielezen?
Kinderen kunnen met hun ouders op reis. Ze melden zich aan
op www.vakantie-lezen.nl d.m.v. van verschillende opdrachten reizen ze door 6 verschillende landen. Door opdrachten te voltooien kunnen ze stickers verzamelen en
ophalen in de bibliotheek. Hebben ze hun landkaart vol kunnen ze hier een leuke prijs mee winnen.

Een hele fijne zomer vakantie(lezen)!
Het is weer bijna zomervakantie en dat betekent lekker naar buiten, spelen, klimmen/klauteren, BBQ’en, zwemmen én natuurlijk
boeken lezen!

MAAR….PAS OP VOOR DE ZOMERDIP…!

Kinderen lezen op school iedere dag, zo wordt het lezen iedere dag getraind. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in de vakantie 1 (en soms zelfs 2) AVI-niveau(s) kunnen zakken, de
‘zomerdip’. Weinig of niet trainen kan ervoor zorgen dat de start na de vakantie wat extra oefening
kost en soms langer duurt.
Maar regelmatig en het liefst elke dag lezen tijdens de vakantie kan het verschil maken.
Dus stimuleer vooral het lezen in de vakantie! Laat je kind zien dat lezen leuk is en dat je dit voor je
plezier doet, samen of lekker alleen. En laat ze zelf kiezen. Of het nu een strip, informatieboek, leesboek, tijdschrift, gedichtje, mop of de menukaart is… alles mag!
Haal lekker een paar boeken en/of tijdschriften in de bibliotheek of lees digitaal (tablet of e-reader).
Dit jaar is er geen vakantiebieb-app, maar voor alle kinderen is er in plaats daarvan Boek ‘n Trip. Een
heerlijke reis door de gehele onlinecollectie (e-books en luisterboeken) van de Online Bibliotheek.
Voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar gratis toegankelijk in de maanden juli en augustus.
Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Het enige wat je hoeft te doen is de app downloaden en
een account te maken. Alle informatie vind je: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

Wij wensen alle kinderen samen met hun familie een heerlijke ontspannen
zomervakantie!
Bedankt voor de fijne samenwerking en blijf gezond!
We starten weer op maandag 6 september
TOT ZIENS in het nieuwe schooljaar
Namens Team School aan de Vijver
Saskia Janssen

