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1e Verslag en oudergesprekken
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief willen we recht doen aan een goed verslag
voor de kinderen. Door het afstandsonderwijs en de nieuwe start hebben we meer
informatie en tijd nodig om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen.
Daarom vindt de uitgifte van het 1e verslag plaats op woensdag 24 maart.
Vanwege de overstap naar een nieuw administratiesysteem zal de de lay-out voor het
verslag van de groepen 3 t/m 7 er ook anders uitzien als u gewend bent.
De oudergesprekken worden de weken erna gevoerd en zijn voor alle kinderen. De
planning en het inschrijven voor deze gesprekken via Ouderportaal volgt binnenkort.

Voorstellen juf Wendy Caniels
Beste kinderen en ouders van basisschool Sterrenpad,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Wendy Caniels. Vanaf
1 februari ben ik werkzaam in groep 1/2b als vervangster van juf
Wendy Beurskens, omdat zij over enkele weken met
zwangerschapsverlof gaat. Mijn naam zal dus niet moeilijk te
onthouden zijn maar wellicht nu en dan wel voor wat verwarring
kunnen zorgen. Samen met mijn man en dochter woon ik in Velden,
waar wij het erg naar onze zin hebben.
Ik heb vele jaren ervaring in het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat elk kind weet
en voelt dat het goed is zoals het is. Als kinderen zich gehoord en gezien voelen en
kunnen functioneren in een veilige, gezonde en positieve omgeving, zorgt dat voor
energie en een stevige en vertrouwde basis om te kunnen ontdekken en leren. Zeker
voor jonge kinderen, die starten op de basisschool, is dit van essentieel belang. Zo staat
het team van basisschool Sterrenpad erin en daar sluit ik graag bij aan.
Ik kijk er naar uit om u en uw kind te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet, Wendy Caniels

1

Inzet subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma
In het kader van inhaal- en ondersteuningsprogramma voor kinderen, waarvan de
leerontwikkeling vertraging heeft opgelopen of niet is ingehaald door
afstandsonderwijs, is er een subsidie aangevraagd bij de overheid. Deze subsidie hebben
wij ontvangen en zal ter ondersteuning worden ingezet op de technische
leesvaardigheid van een aantal kinderen uit groep 3-4-5.
Uit landelijk onderzoek en door de afname van technisch leesvaardigheidstoetsen
hebben we geconstateerd dat deze kinderen vertraging hebben opgelopen door het
onderwijs op afstand.
Juf Judit zal met hen op de maandag- en de dinsdagochtend in een leesgroepje extra gaan
oefenen op het gebied van technisch lezen. Het doel van het lezen is om dan vooral te
letten op correctheid en vlot en vloeiend lezen. De ouders, van de kinderen die hieraan
deelnemen, zijn reeds op de hoogte gesteld.
Parkeergedrag
Na een aantal weken afstandsonderwijs zijn we blij dat de scholen weer open zijn. Dat
betekent dat er ook weer een toename van verkeer rondom de school is bij het halen en
het brengen.
Met name het parkeergedrag willen we toch weer onder de aandacht brengen.
We constateren namelijk dat er op plekken geparkeerd wordt waar dat niet mag. Dit
levert gevaarlijke situaties op voor onze kinderen.
Parkeer en laat de kinderen in- en uitsappen op de plekken die daarvoor bedoeld zijn:
- op het kerkplein;
- in de parkeervakken rondom de school.
Vanuit de Gemeente Venlo zijn er door de afdeling handhaving vragen gesteld over het
parkeergedrag rondom de school en kan het zijn dat zij komen kijken. Foutparkeerders
zullen dan persoonlijk worden aangesproken.
We vertrouwen erop dat iedereen zich hier verantwoordelijk voor voelt en goed naar
handelt.

Ouder info-avond sociale media/sociale medialessen groep 6-7-8
In de jaren is het gebruik van sociale media op
een steeds jongere leeftijd gestart, met z’n vooren nadelen.
Op dinsdag 6 april zal Lei Seuren van 19.30 tot
21.00 uur een online workshop voor alle ouders
verzorgen. Hij gaat dan in op de kansen en
mogelijkheden van het gebruik van de moderne
media maar ook voor de risico’s en valkuilen.
Noteer de datum alvast in uw agenda.
T.z.t. zal er nog info volgen op welke manier u zich kunt opgeven voor deze avond.
De kinderen van groep 6-7-8 zullen op vrijdag 9 april een sociale mediales van Lei
Seuren op school krijgen

2

Belangrijke data maart
Dinsdag 2 maart
Maandag 8 maart
Dinsdag 9 maart
Woensdag 10 maart
Woensdag 24 maart
Woensdag 31 maart

MR-vergadering
Aanmelden nieuwe brugklassers Voortgezet Onderwijs
OV-vergadering
1e verslag groep 1 t/m 7
Schriftelijk verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland groep 7
Volgende nieuwsbrief donderdag 25 maart
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