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Corona: oudergesprekken en afstandsonderwijs
Komende twee weken staan de oudergesprekken gepland. Zoals eerder aangegeven zullen deze
i.v.m. de coronamaatregelen online of telefonisch plaatsvinden.
Wanneer een kind of leerkracht thuis komt te zitten i.v.m. Covid-19 en/of vanwege een huisgenoot
met Covid-19 en in quarantaine moet, vinden we het belangrijk dat er zo weinig mogelijk onderwijs
wordt gemist. Om dit vorm te geven is het volgende afgesproken:
Ouders nemen contact op met de leerkracht om te melden dat er sprake is van langere afwezigheid
door Covid-19. Om afstandsonderwijs te realiseren verzorgt de leerkracht een thuiswerkpakket en
spreekt met de ouders af dat dit thuiswerkpakket door iemand anders op school wordt opgehaald.
In het pakket zitten werkboekjes, inlogcodes voor de verschillende software programma’s en de
ouders en kinderen ontvangen een korte toelichting bij het thuiswerkpakket.
Op het moment dat kinderen thuisblijven i.v.m. quarantaine maar zelf niet ziek zijn maken ze het
thuiswerk (papier/online). Er is een contactmoment (via teams of telefonisch) met het kind en
ouders om af te stemmen hoe het gaat en waar nog behoefte aan is. Dit contactmoment wordt met
ouders afgesproken.
Voor groep 1 en 2 wordt geen pakket samengesteld, er is wel contact vanuit school met kind en
ouders om te vernemen hoe het gaat.
Het maken van het thuiswerk is niet vrijblijvend en we verwachten dat de kinderen de opdrachten
ook maken. We realiseren ons dat het maken van de opdrachten en afspraken van de thuissituatie
afhangt en zal dan ook altijd maatwerk zijn.

Afname ouder-enquête
Op dit moment heeft ongeveer 30% van de ouders de enquête ingevuld.
Het doel van het onderzoek is te vernemen wat u van de school vindt. Op die manier kunnen we
namelijk gerichter werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.
Ouders, die de enquête nog niet hebben ingevuld, ontvangen vandaag een herinneringsmail met
inlog. Deze gaat naar de 1e verzorger van het gezin, dus niet naar beide ouders. Mocht u niets
ontvangen kan het ook zijn dat deze mailing in de spam terecht komt. Houd hier rekening mee.
Hoe hoger het percentage ouders, die de enquête invult hoe beter het beeld.
Alvast bedankt voor het invullen.
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Even voorstellen….
Mijn naam is Heidi Gatzen.
Vanaf november sta ik op de maandagen in groep 8.
Ik zal mij verder even kort voorstellen. Ik woon in Venlo met mijn man en 4
kinderen.
In mijn loopbaan heb ik op verschillende scholen gewerkt binnen het
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Naast
leerkracht van groep 8 werk ik als docent pedagogiek op een MBO, afdeling
onderwijsassistent.
Daarnaast heb ik nog twee oppaskindjes van 3 en 0 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag met de hond
wandelen of lekker relaxen met een boek of een leuke Netflix serie. Ook spreek ik graag met
vriendinnen af om leuke dingen te ondernemen, maar dat staat in deze tijd helaas op een lager pitje.
Ik heb heel veel zin om samen met juf Christel het laatste jaar van de kinderen in groep 8 van het
Sterrenpad tot een leerzaam, leuk en gezellig jaar te maken.

Speelplaats
Op de speelplaats van bs Sterrenpad ’t Ven is het toegestaan om te spelen voor kinderen t/m 12 jaar
van 8.00 tot 20.00. De laatste tijd merken we dat er na schooltijd en in de weekenden ook wat
oudere jeugd op de speelplaats verblijft. Dit zijn niet alleen kinderen uit ’t Ven komen en in het
verleden hier op school hebben gezeten. In principe is het geen bezwaar dat ze op de speelplaats
zijn, zolang de basisschoolkinderen maar met plezier en veilig kunnen spelen en er geen spullen
kapot worden gemaakt of rotzooi wordt achtergelaten.
Wij hebben hierover ook contact gehad met de wijkagent en het wijkteam. Zij zijn hiervan op de
hoogte.
Mocht u toch signalen krijgen dat er sprake is van overlast kunt u dit aan de school doorgeven. U
kunt zelf ook altijd een melding maken bij de wijkagent Venlo Noord-Oost via de website.

Verkeer – motor uit a.u.b.
Bij het op- en afhalen van de kinderen met de auto valt het op dat ouders die in
de auto wachten soms de motor laten draaien. Wij verzoeken u bij het
wachten de motor uit te zetten. U levert hierdoor een bijdrage voor de
gezondheid van onze kinderen en het zorgen voor een goed milieu op onze
planeet.

Kerstactiviteiten
Op vrijdag 18 december hebben we kerstviering voor alle kinderen op school. Er is dan
continurooster van 8.30 tot 14.00 uur, ook voor de kinderen uit groep 1 en 2.
Die ochtend hebben we een gezamenlijke kerstviering en lunch op school, het lunchpakket nemen de
kinderen zelf mee.
In de aanloop naar de kerstviering zullen de activiteiten met de kinderen op school gericht zijn op
het hebben van aandacht en zorg voor een ander.
De werkgroep kerst zal u hierover nader informeren.
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Sinterklaas
Komende week staat in het teken van het vieren van het Sinterklaasfeest. Maandagochtend hebben
de kinderen van groep 1 t/m 4 Pietenmorgen en vinden er tal van activiteiten plaats.
Donderdag 3 december zal Sinterklaas de school bezoeken en heeft groep 5 t/m 8 surprisemorgen.
We zijn blij dat het mogelijk is dat de Goedheiligman onze school en de kinderen kan ontmoeten. We
houden natuurlijk rekening met de corona-maatregelen en de bijbehorende richtlijnen.

Voor volgende week alvast een fijne pakjesavond gewenst!!

Belangrijke data december
Maandag 4 december
Donderdag 3 december
Zaterdag 5 december
Vrijdag 11 december
Dinsdag 15 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari

Pietenmorgen groep 1 t/m 4
Sinterklaas bezoekt ’s ochtends school
Surprisemorgen groep 5 t/m 8
Pakjesavond
Vormsel groep 8
Stoeltje passen nieuwe kinderen
Kerstviering voor alle kinderen
Continurooster van 8.30 tot 14.00 en start kerstvakantie
Kerstvakantie

Volgende nieuwsbrief donderdag 17 december
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