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Start juf Heidi Gatzen
Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs aan Sterrenpad ’t Ven heeft
juf Ingrid afgelopen maandag afscheid genomen. Voor de toekomst wensen we haar veel
geluk en plezier.
We zijn blij dat we kunnen melden dat juf Heidi Gatzen vanaf komende maandag de
werkzaamheden van juf Ingrid in groep 8 gaat overnemen tot het einde van dit
schooljaar.
In de volgende nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen.

Afname MQ Scan vanaf schooljaar 2020-2021
Als school hebben we de wettelijke taak om de ontwikkeling van onze leerlingen te
monitoren. Naast bijvoorbeeld de reken- en taalontwikkeling is ook de motorische
ontwikkeling van belang. Om dit goed in kaart te kunnen brengen en ook passende
ondersteuning hierbij te kunnen bieden zal vanaf schooljaar 2020-2021 de MQ scan
worden afgenomen bij alle leerlingen van groep 2 tot en met 8. Meer informatie kunt u
vinden op www.mqscan.nl
De MQ scan wordt afgenomen met ondersteuning van de sportconsulent van de
gemeente Venlo. Zij hebben alleen inzicht in de anonieme gegevens.
Eventuele vragen hierover of bezwaar kunt u bij uw leerkracht kenbaar maken.

Honden op de speelplaats
We zien de laatste vaker dat ouders hun hond meenemen bij het naar
school brengen van de kinderen. We willen u er op attenderen dat het
niet toegestaan is met de hond op de speelplaats te komen. Dat is niet de
bedoeling en vragen dan ook om hier rekening mee te houden.
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Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer
ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders
heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de
kans op een aanrijding neemt met 20 procent
af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar
school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw
kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit
een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het
pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien
van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt
de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit
jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer
informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Aflassing Sintermerte drive-thru in ’t Ven
Na verschillende gesprekken met de gemeente te hebben gevoerd over ons
Sintermertefestijn, moeten we helaas mededelen dat onze vergunning is ingetrokken.
Onze activiteit kan en mag dus niet doorgaan op vrijdag 6 november.
Vanuit de richtlijnen van het RIVM is het op dit moment nog steeds niet mogelijk om een
evenement te houden. Helaas valt onze activiteit hieronder. Waar de gemeente aangeeft
het een ontzettend leuk plan te vinden, moeten ze zich aan deze richtlijnen houden.
We vinden het vooral heel erg jammer voor alle kinderen die graag met hun zelf
geknutselde lampion hadden willen genieten van dit feest.
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer bij onze Sintermerte optocht in ’t Ven.
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Thuisblijf regels – gezondheid kinderen
Het coronavirus waart nog steeds rond en de overheid kondigt geregeld nieuwe en
verscherpte maatregelen aan, waar wij ons aan dienen te houden om het virus er onder
te krijgen.
Op school merken we ook dat het aantal afwezige kinderen en leerkrachten toeneemt.
Tot nu toe is het nog steeds gelukt om vervanging te vinden en andere oplossingen te
bedenken waardoor we gelukkig nog geen groepen naar huis hoeven te sturen. De
ontwikkeling baart ons wel zorgen.
Daarnaast regelen we thuiswerk voor de kinderen die niet naar school mogen i.v.m.
thuisquarantaine. Er vindt dan overleg en afstemming tussen de leerkracht en het
betreffende gezin plaats.
We merken ook dat er niet altijd duidelijkheid is wanneer kinderen wel/niet thuis
moeten blijven. Dit wordt veroorzaakt dat er op verschillende wijzen informatie wordt
verspreid.
Voor ons is in ieder geval het protocol Basisonderwijs leidend. Dit protocol is opgesteld
door verschillende organisaties die gekoppeld zijn aan het basisonderwijs en wordt
uiteindelijk ook getoetst door het RIVM.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar
school.
Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:
• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
• ernstig ziek zijn
* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven
niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19
gerelateerde klachten;
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
De duur van thuisblijven hangt van het volgende af:
 Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan
incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over
zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige
klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.
 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer
informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
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Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich
moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die
persoon, thuisblijven.

We realiseren ons dat het niet altijd even gemakkelijk is. We gaan er wel vanuit dat deze
regels worden nageleefd en rekenen dan ook op begrip en op uw medewerking voor
éénieders gezondheid.

Belangrijke data november
Zaterdag 31 oktober
Halloween
Donderdag 5 november Sintermerte viering op school
Zaterdag 14 november
Landelijke intocht Sinterklaas
Maandag 16 november MR-vergadering
Woensdag 25 november 1e Verslag groep 8
Maandag 30 november Pietenmorgen*
Donderdag 3 december Sinterklaas bezoekt school* – Surprisemorgen groep 5 t/m 8
*De data van de Pietenmorgen en schoolbezoek Sinterklaas staan anders in de
schoolkalender vermeld, hier heeft recent een wijziging plaatsgevonden.
Volgende nieuwsbrief donderdag 26 november

Ondanks het feit dat veel niet doorgaat
maken we er op school een leuke Sintermerte viering van.
We hopen dat het gemaakte lampionnetje thuis dan ook een mooie plek krijgt,
zodat we het feest op gepaste wijze aandacht kunnen geven.
Team Sterrenpad ‘t Ven
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