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Project ‘Verkeersveiligheid rondom de
Afgelopen week is het programma ‘Verkeersveiligheid rondom school’ gestart door
handhaving vanuit de Gemeente Venlo.
Het project start op 25 mei en duurt tot 4 juni. De eerste dagen zal handhaving
waarschuwend optreden, daarna zal men overgaan tot bekeuren. Handhaving zal de
controles in uniform of in burger uitvoeren.
Het doel is te zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom school. Na de
meivakantie hebben we toch weer geconstateerd dat op plekken wordt geparkeerd waar
het niet mag. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en onveilige situaties. Dat willen wij niet!!!
We verwachten op begrip en medewerking in deze.

Informatie over de Vreedzame School
De regels en afspraken:
Elke week staat er in alle groepen een regel/afspraak centraal. Hier wordt speciale aandacht
aan besteed door de leerkracht en de kinderen.
Voor de periode na de meivakantie zijn dit de volgende regels:
Week 1 We lopen in de gangen en op de trappen.
Week 2 Wanneer we ergens hebben gewerkt, laten we de werkplek ook weer netjes achter.
Week 3 We gaan niet tijdens instructies naar het toilet.
Week 4 We spelen in het zicht van de surveillant/mediator op de speelplaats.
Week 5 Als iemand iets doet wat jij niet wilt, zeg je ‘Stop, hou op’ en vertel je wat je we of niet wilt.
(Groepen 1,2,3) Je probeert een conflict zelf op te lossen. Lukt dat niet dan vraag je hulp aan de
mediatoren. (Groepen 4 t/m 8).

Complimenten geven aan elkaar
In de groepen worden complimentenkaarten ingezet. In de kleutergroepen is het een
complimentenketting. Vanaf groep 3 krijgt een leerling een kaartje met bijvoorbeeld een
spion in de la en geeft zo veel mogelijk complimenten aan kinderen. Elke dag wordt aan de
groep gevraagd wie er complimenten heeft ontvangen, wat voor compliment, van wie,
eventueel hoe ze zich erbij voelden. Als de spion geraden is mag de spion nog een ster
uitdelen aan een leerling die hem is opgevallen, die het heeft verdiend. Of misschien is het
wel een groepje kinderen of de hele klas. De kinderen plakken zelf altijd een ster op het
kaartje.
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De complimentenketting in de groepen 1-2 heeft dezelfde functie. Het kind dat de ketting
om heeft geeft complimenten aan klasgenootjes.
Onderstaand kaartje is een voorbeeld van de kaartjes die worden ingezet. Deze kunnen per
groep verschillen.

Een geschreven waardering:
De leerkracht schrijft elke dag 1 kaartje voor een leerling met daarop een compliment. Dit
kaartje wordt mee naar huis genomen. Alle kinderen krijgen de komende periode een
geschreven waardering mee naar huis.

Communie groep 5
Groep 5 is volop bezig met de voorbereidingen van de Eerste Heilig Communie.
Zondag 30 mei gaat deze plaatsvinden. Door de coronamaatregelen is er een beperkt
bezoekersaantal.
We wensen de communicanten deze dag heel veel plezier.

Ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft nog niet de ouderbijdrage van dit schooljaar voldaan. Zij
ontvangen binnenkort via Ouderportaal een bericht om deze alsnog over te maken.
Het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 staat in de laatste week van dit schooljaar op
dinsdag 20 juli gepland. Gezien de ontwikkelingen verwachten we dat we tegen die tijd
ook op schoolreis kunnen gaan. We kunnen het niet garanderen en mocht de situatie
rondom corona wijzigen kan het zijn dat we op een andere wijze invulling geven aan
deze dag.
Voor groep 8 staan de schoolverlatersdagen voor woensdag 7 t/m vrijdag 9 juli gepland.
De kinderen gaan niet op kamp, maar zullen deze dagen allerlei activiteiten doen in het
kader van de afsluiting van groep 8 en hun basisschoolperiode.
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Kwaakerrun zondag 27 juni
Hallo kinderen van 't Sterrenpad,
Wisten jullie al dat de Kwaakerrun dit jaar op zondag 27 juni zal plaatsvinden. Vanaf de
4 jaar mag je al meedoen met onze hardloopwedstrijden. Je kunt 500 meter rennen en
de oudere kinderen die rennen zelfs al 1 km. Voor de snelste lopers zijn er mooie bekers
en prijzen te winnen. En iedereen die meedoet krijgt natuurlijk een toffe medaille. Wil je
meedoen? Kijk dan eens op onze site www.kwaakkerrun.nl en schrijf je snel in.
Groetjes de dames van de Kwaakerrun

Gevonden voorwerpen

Belangrijke data mei
Woensdag 8 juni
Dinsdag 8 juni
Donderdag 10 juni
Vrijdag 18 juni
Zondag 20 juni
Woensdag 23 juni

Groep 8: GIPS-project
MR-vergadering
Groep 6: Verkeerstuin
OV-vergadering
Beleidsdag team: alle kinderen vrij
Vaderdag
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
Volgende nieuwsbrief donderdag 24 juni
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