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Verslag en oudergesprekken!
Woensdag 1 juli krijgen de kinderen het verslag mee naar huis. Zoals eerder
vermeld zal dit een aangepast verslag zijn.
De oudergesprekken staan gepland van maandag 6 juli t/m donderdag 9 juli.
Deze gesprekken vinden telefonisch (groep 1 t/m 3 ) of via Microsoft Teams
plaats (groep 4 t/m 8)
De ouders die door de leerkracht worden uitgenodigd krijgen een
persoonlijk bericht op woensdag 1 juli via het Ouderportaal.
Ouders, die zichzelf willen uitnodigen, kunnen dit zelf doen door
een bericht naar de leerkracht te sturen. Dit kan van woensdag 1 juli 14.00 uur
tot donderdag 2 juli 12.00 uur. Vervolgens zal om 17.00 uur die dag de
gesprekkenplanner openstaan. Het is fijn om in dit bericht dan ook aan te
geven wat de inhoud van het gesprek zal zijn. Dan kan de leerkracht zich daar
op voorbereiden.
Voor groep 7 geldt dat dit nog geen gesprekken zijn waar een advies voor het
Voortgezet Onderwijs wordt gegeven, deze zullen in de start van het nieuwe
schooljaar plaatsvinden na de AMN-afname.
Activiteitenweek
Komende week staan er tal van activiteiten op het programma:
- In het kader van bewegingsonderwijs staat er dinsdag 30 juni een
bootcamp op het programma. Er komen 2 instructeurs naar school die
de kinderen lekker en goed gaat laten bewegen.
- Tevens is dinsdag de doorschuifmorgen van 12.30 tot 14.00 uur en gaan
de kinderen kennismaken met de groepsleerkracht van volgend
schooljaar.
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- Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli staan de schoolverlatersdagen voor groep
8 op het programma. Normaliter gaan ze 3 dagen op kamp, maar door de
corona gaat dat niet door. Met de hulp van de ouders van groep 8 heeft
juf Christel een fantastisch alternatief programma bedacht. De kinderen
krijgen workshops, gaan sporten, woensdag- en donderdagavond wordt
er lekker gegriezeld en vrijdagavond gaan de kinderen op een groot
videoscherm naar hun musical kijken. Ze zullen als sterren ontvangen
worden en het zal voor de kinderen een onvergetelijke afsluiting van hun
basisschoolperiode worden.
- Donderdag 2 juli is het alternatief voor het schoolreisje voor de groepen
1 t/m 7. Die dag zullen er allerlei workshops plaatsvinden in het kader
van techniek en wetenschap. Als lunch zullen de kinderen op school een
lekker frietje eten.
Continurooster
Afgelopen periode hebben we noodgedwongen door de corona gebruik
gemaakt van het continurooster en het 5 gelijke dagen lesgeven van 8.30 tot
14.00 uur. Na de zomervakantie gaan we weer teug naar het oude lesrooster
met een middagpauze.
De laatste tijd hebben enkele ouders de vraag gesteld of we mogelijk kunnen
doorgaan met het continurooster. Dit kan niet zomaar, op het moment dat we
schooltijden gaan wijzigen zullen we dat formeel via een procedure met de MR
moeten organiseren. Daarbij is het nodig dat de MR ook haar achterban
raadpleegt.
Bij deze raadpleging is het van belang om een goed beeld van de voor- en
nadelen te hebben en een overwogen keuze te maken. Het doorvoeren van
een continurooster heeft namelijk consequenties voor de belasting voor de
kinderen en het personeel, de wijze van lesgeven, de organisatie voor het eten
op school en de naschoolse opvang met Van Harte, het betekent ook een
andere inzet van de formatiegelden en groepsverdeling.
Tijdens de MR-vergadering op maandag 22 juni is afgesproken om bij de start
van het nieuwe schooljaar deze procedure nader te bekijken en vervolgstappen
af te spreken.
Aanpassing pestprotocol
Iedere school heeft een pestprotocol. Wij hebben wat aanpassingen
aangebracht en de vernieuwde versie van dit protocol kunt u terugvinden op
de website van de school
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Leuke sport en spelactiviteiten in de zomervakantie!
Om kinderen tot en met 12 jaar ook tijdens de zomervakantie op een leuke en
speelse manier te laten sporten en bewegen, organiseert Venlo.fit van
maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli in heel Groot Venlo leuke sport- en
spelactiviteiten. Deelname is gratis! Op de website www.venlo.fit vindt u meer
informatie en kunt u de kinderen aanmelden. Als bijlagen zijn 2 flyers van
Venlo.fit met meer informatie aan dit bericht toegevoegd.
Laatste schooldag!
Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen gaan dan in hun het
schooljaar afsluiten. Ook de kleuters zijn die ochtend op school aanwezig.
Om 11.15 zullen we zoals gebruikelijk afscheid nemen van groep 8 op
speelplaats. Ouders zijn uitgenodigd om te komen kijken.
I.v.m. de corona betekent het wel er nog geen ouders op de speelplaats mogen
komen. Men kan wel kijken buiten de speelplaats en hou ook dan 1,5 meter
afstand.
We hopen op begrip voor deze maatregel. Op deze manier kunnen we een
gezamenlijk afscheid hebben van dit toch wel bijzondere schooljaar en om
12.00 uur de grote vakantie inluiden.
Kalender juli 2020
Dinsdag 30 juni

Bootcamp
Doorschuifmoment 12.30 -14.00
Woensdag 1 juli
Uitgifte verslag voor groep 1 t/m 8
Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli
Schoolverlatersdagen groep 8
Donderdag 2 juli
Alternatief schoolreisje groep 1 t/m 7
Maandag 6 juli t/m donderdag 9 juli Oudergesprekken
Woensdag 8 juli
Streetwise 5 t/m 8
Vrijdag 10 juli
Afscheid groep 8
Om 12.00 uur start Grote Vakantie
Volgende nieuwsbrief donderdag 9 juli

Met vriendelijke groet,
Team bs. Sterrenpad ’t Ven
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