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Continurooster
Gisteren heeft het MT en een afvaardiging van de MR de telling van de enquête omtrent
het continurooster uitgevoerd.
Het deelname percentage van het aantal uitgebrachte was 80%. Dit is een hoog en
representatief aantal.
Van deze stemmen heeft 79% voor de invoering van een continurooster gekozen.
Deze score ligt ruim boven de gestelde 65%.
Dat betekent dat we met de ingang van het nieuwe schooljaar zullen overstappen naar
een continurooster van 5 gelijke dagen.
Op dit moment hebben we ook continurooster. Deze blijft in ieder geval tot aan de
meivakantie gehandhaafd i.v.m. de coronamaatregelen. Tegen die tijd gaan we bekijken
wat dit verder gaat betekenen naar het einde van dit schooljaar.
We gaan nu aan de slag met de uitwerking en organisatie van het continurooster voor
het nieuwe schooljaar. Via de enquête zijn ook nog wat vragen gesteld, deze zullen we
de verwerking meenemen.
U wordt van de ontwikkelingen verder op de hoogte gehouden.

Pasen
Op vrijdag 2 april a.s. staat het programma op Sterrenpad ’t Ven voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 in het teken van Pasen. De kinderen van de kleutergroepen werken de
hele week al aan dit thema en zullen dit donderdag 1 april afsluiten.
We zullen deze dagen verschillende gezellige activiteiten uitvoeren! Vanwege de situatie
rondom het Coronavirus zullen alle activiteiten geheel in de eigen groep plaatsvinden dit
jaar.
We gaan onder andere werken aan een creatieve opdracht. Ook gaan we dit
jaar weer aan de slag voor mensen in ’t Ven die een beetje steun kunnen
gebruiken om verschillende redenen. Dit doen we in samenwerking met de
parochie. Samen met elkaar iets maken voor een ander! En ook
het EITIKtoernooi (gr 4 t/m 8) mag dit jaar natuurlijk niet ontbreken. Helaas
door corona wel in afgeslankte vorm, maar nog altijd zeer enerverend!!
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Koningsspelen
In samenwerking met Venlo.fit organiseren we op basisschool Sterrenpad ’t Ven de
Koningsspelen dit schooljaar
Tijdens de Koningsspelen voor basisschool Sterrenpad ‘t Ven worden er verschillende
sportieve activiteiten georganiseerd.
Op donderdag 22 april vindt er voor de groepen 1 en 2 in de ochtend een aantal
activiteiten plaats.
Voor de overige groepen 3 tot en met 8 vinden de Koningsspelen op vrijdag 23 april
plaats.
De kinderen krijgen tijdens de Koningsspelen activiteiten en spellen aangeboden, die ze
ook na de Koningsspelen in de pauzes kunnen spelen.

Mediawijsheid
Zoals eerder aangegeven zal Lei Seuren op dinsdag 6 april van 19.30 tot 21.00 uur een
online workshop voor alle ouders verzorgen over mediawijsheid.
Hij gaat dan in op de kansen en mogelijkheden van het gebruik van de moderne media
maar ook voor de risico’s en valkuilen.
Lei Seuren heeft 40 jaar ervaring bij de politie en zijn adviesbureau geeft daarnaast
voorlichting op o.a. moderne media.
Het kernwoord tijdens deze webinar is ‘bewustwording’. U wordt meegenomen in een weg
langs ervaringen, beelden en gegevens. Als ouder word je aan het denken gezet. Bewust
gemaakt van de gevaren en de meerwaarde van de moderne media én uw eigen aandeel
daarin.
Volgende week ontvangt u via Ouderportaal een bericht hoe u zich kunt aanmelden voor
deze webinar.
De kinderen van groep 6-7-8 zullen op vrijdag 9
april een sociale mediales van Lei Seuren op school
krijgen
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Belangrijke data april
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Zondag 4 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Vrijdag 9 april
Dinsdag 20 april t/m
donderdag 22 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Woensdag 28 april
Donderdag 29 april
Maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei

Schriftelijk verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland groep 7
Witte Donderdag - paasviering groep 1-2
Goede Vrijdag – Paasviering groep 3 t/m 8
Pasen
Kinderen vrij
Webinar sociale media voor ouders
Sociale medialessen groep 6-7-8
AMN-Eindtoets groep 8
Koningsspelen groep 1-2
Koningsspelen groep 3 t/m 8
Koningsdag – alle kinderen vrij
Zwerfafval ophalen groep 6
MR-vergadering
Meivakantie
Volgende nieuwsbrief vrijdag 23 april
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