Nieuwsbrief 6
Maart 2018
Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief nummer 6 van dit schooljaar.
Als u deze goed doorleest, dan bent u op de hoogte van de ontwikkelingen en
komende activiteiten van Het Visnet.

Zet u alvast in de agenda dat donderdag 26 april de Koningsspelen weer worden
georganiseerd? U heeft hierover al een brief ontvangen.
De eindtijd van deze dag is aangepast, de kinderen zijn deze dag uit om 11:45 uur
i.p.v. 12:15 uur.
Donderdag 29 maart organiseren wij voor u een gezellig Paasontbijt om 8:45 uur.
Wij hopen dat u ook aanschuift.
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april is de school gesloten i.v.m. Goede Vrijdag en 2e
Paasdag. De kinderen kunnen genieten van een lang Paasweekend.
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe!
Met een vriendelijke groet namens het team,
Manon Marchelinus
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Terugblik: Projectweek
Het Visnet heeft van 12 tot en met 16 maart in het teken van de Middeleeuwen gestaan.
We hebben met elkaar een lied gezongen over Graaf Dirk III om de week feestelijk te
openen. We leerden wie hij was en wat hij deed in 1018 met de slag om Vlaardingen.
Ook leerden we hoe jonkvrouwen & ridders er vroeger uitzagen en hoe we zelf trommels
en banners kunnen maken. Op vrijdag is de week feestelijk afgesloten met alle
leerkrachten die waren omgetoverd tot jonkvrouw of ridder. Daarbij konden ouders zich
verbazen over de mooie leerzame week door het bekijken van de eindpresentaties.
Het was een geweldige week!

Groepsbezetting vanaf april
De personele bezetting van groep 5 en 7 verandert per april.
Dit i.v.m. het vertrek van leerkrachten en de afwezigheid van juf Ester vanwege ziekte.
Voor beide groepen is een structurele invulling gevonden tot aan de zomervakantie.
Wij zijn hier heel blij mee!
Hieronder vindt u de nieuwe bezetting vanaf dinsdag 3 april voor deze groepen.
Groep 5
Maandag, dinsdag en donderdag : Marjolein Andeweg
Woensdag en vrijdag : Marischa Scipio
Groep 7
Maandag en dinsdag : Jeroen van der Sluijs
Woensdag, donderdag en vrijdag : Jacqueline Wijker
Doordat juf Marischa op woensdag en vrijdag in groep 5 les gaat geven komt er op vrijdag
een andere juf in groep 1/ 2 . Haar naam is Henrike Heijboer, haar eerste werkdag is
vrijdag 6 april. Juf Marischa neem woensdag afscheid in de groep.
Marjolein en Jeroen stellen zich hieronder kort aan u voor.
Marjolein Andeweg - groep 5
Mijn naam is Marjolein Andeweg, 35 jaar, getrouwd en moeder van twee
zoons. Ik houd van reizen, lezen en leuke dingen ondernemen met
mijn kinderen. Vanaf 3 april zal ik het team van Het Visnet komen versterken.
Sommigen van u zullen mij misschien al kennen omdat ik een aantal jaar
geleden op de overblijf heb gewerkt als pedagogisch medewerker.
Nu ga ik weer aan de slag als leerkracht, wat ik in het verleden eerder
heb gedaan. Ik hoop er samen met u en de kinderen een fijne, leerzame
tijd van te maken.
Jeroen van der Sluijs - groep 7
Beste ouders,
Er is mij gevraagd om mijzelf voor te stellen. Natuurlijk wil ik dat doen. Dan weet u
meteen iets meer van het nieuwe gezicht in school. Eerst heel praktisch: Ik heet
Jeroen van der Sluijs en ga op maandag en dinsdag de zorg op mij nemen voor
groep 7 (tot het einde van het schooljaar).
Ik ben een enthousiast fietser (heb voor het goede doel al 5 keer de Alpe d'Huez
beklommen). Een fietsongelukje heeft mijn plannen voor meer beklimmingen van
andere bergen behoorlijk in de war gegooid. Naast het fietsen mag ik graag een
goed boek lezen, muziek luisteren, concerten bezoeken.
Ik ben getrouwd en heb twee volwassen zoons. Wonen doe ik in het oosten van het
land. Vlaardingen en omgeving zijn echter niet onbekend voor mij. Ik heb 12 jaar in
Rotterdam gewoond en gewerkt.
Nu dus weer, bijna, terug op het oude nest. Ik heb heel veel zin in het gaan werken op Het Visnet.
Daar kunnen wij ook nader kennismaken met elkaar.

Werkzaamheden Schoolplein
Op dinsdag 27 en woensdag 28 maart zullen er werkzaamheden worden verricht
aan het schoolplein. Een aantal hekken wordt verplaatst. Het tussenpad/
voetgangerspad tussen plein en schoolgebouw verdwijnt hierdoor. Het schoolplein zal na
de werkzaamheden direct aan het schoolgebouw grenzen, waardoor er beter overzicht is.
Dit komt weer ten goede aan de veiligheid van de kinderen!
Op de dagen van de werkzaamheden kunt u enige overlast ondervinden wanneer u uw
kind(eren) brengt of ophaalt
Wij rekenen op uw begrip hiervoor!

Start van de schooldag/ Inloop
In de ochtend en de middag gaan de deuren 5 minuten voordat de school start open.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 08:40 uur en 13:25 uur naar binnen
komen.
De peuterspeelgroep begint in de ochtend én in de middag eerder dan de
basisschoolgroepen. De deur gaat voor de peuters en hun ouders daarom ook eerder open.
Het is niet de bedoeling dat kinderen en ouders van de basisschoolgroepen eerder
binnenkomen en binnen wachten totdat de bel gaat .
Hierbij het verzoek aan de ouders van kinderen in groep 1 t/m 8 pas het schoolgebouw
binnen te komen wanneer de schoolbel gaat ( om 8:40 uur en om 13:25 uur).
Álle buitendeuren worden dan open gedaan.

Verkeersexamen en Eindtoets groep 8
De kinderen uit groep 8 hebben zich ingeschreven op een school voor Voortgezet
Onderwijs. Het inschrijfgesprek was voor de meeste leerlingen een spannende bezigheid.
Om veilig naar de nieuwe school te gaan, oefenden we het fietsen in het (drukke) verkeer
en hebben een les gekregen over de Dode Hoek.
Op 9/10 april is het verkeersexamen op de fiets.
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april maken de achtste-groepers in de
ochtend de Eindtoets Basisonderwijs.
We doen ons uiterste best een mooi resultaat neer te zetten.

Herinnering betaling ouderbijdrage
Wij hebben nog niet van alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen voor het
schooljaar 2017 -2018. Het kan zijn dat dit aan uw aandacht is ontsnapt.
Heeft u nog niet betaald? Dan heeft u vandaag een herinnering ontvangen per email.
Wij gebruiken deze ouderbijdrage o.a. om de schoolreis te kunnen betalen.

Zoals u in de kalender heeft gezien staat deze al gepland op woensdag 18 april, het is van
belang dat de ouderbijdrage ruim voor deze datum voldaan is.

