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    Nieuwsbrief                    
          Agenda maart 2018  

      

Dag  Datum  Opmerking/thema  

   
Dinsdag  6-3   

Woensdag  7-3 13.00 uur teamvergadering 
Donderdag 8-3 GMR 

Vrijdag  9-3  

Zaterdag 10-3 Open dag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Maandag  12-3 Inloopochtend nieuwe leerlingen 08.45u. tot 10.00u.  

Dinsdag  13-3  
Woensdag  14-3  
Donderdag 15-3 Groep 8 nationale pannenkoeken dag  Patronaat 

Vrijdag  16-3   
Maandag  19-3 15.15 uur teamvergadering 
Dinsdag  20-3   

Woensdag  21-3 08.30 uur Denktank 
Donderdag 22-3 MR 

Vrijdag  23-3   
Maandag  26-3  

Dinsdag  27-3   

Woensdag  28-3  

Donderdag 29-3  Paasviering op school 
Vrijdag  30-3  Groep 3/4 vrij 
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Denktank 
 

Reminder: De volgende denktenbijeenkomst zal plaatsvinden op : 

Woensdag 21 maart van 08.30 uur tot 09.30 uur. 
U bent dan van harte welkom in de teamkamer op school.  

We zouden het fijn vinden als u zich op voorhand aanmeld via onderstaand mailadres: 
h.leunissen@bsmariagoretti.nl  

 
 

                 G.I.P.S.  
  

De kinderen van groep 7/8 hebben de afgelopen 2 weken deelgenomen aan het GIPS-
project. Dit project is gericht om mensen met een handicap. 

Tijdens dit project hebben de kinderen kennisgemaakt met verschillende aspecten; hoe is 
het om een handicap te hebben? Ook zijn er gesprekken geweest tussen de mensen met een 
handicap en de kinderen. De volgende handicaps zijn aan bod geweest: blindheid, doofheid, 
autisme, hersenbloeding, hersenletsel door een ongeval en diabetes. De kinderen van groep 

7/8 waren onder de indruk en hebben supergoed meegedaan.  
  

 
 

 

Open dag en inloopmoment 
 

Op zaterdag 10 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur is weer de jaarlijkse open dag van onze 
school. Dit jaar zal dat gebeuren in samenwerking met peuterzaal “Buitengewoon”.  

Voor ouders van nieuwe kinderen tussen de 2 en 4 jaar is er de mogelijkheid in de klassen te 
kijken en informatie te krijgen over school. Voor de ouders van kinderen die al bij ons op 

school zitten is er de mogelijkheid om schriften en werkjes in te kijken en vragen te stellen 
aan de leerkracht. 

Op maandag 12 maart is er de mogelijkheid voor nieuwe leerlingen om de klas in actie te 
zien tussen 08.45 uur en 10.00 uur.  

 

 

           

mailto:h.leunissen@bsmariagoretti.nl
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Buitenlessen 

 

Helemaal in de mode zijn op dit moment buitenlessen. Kinderen krijgen buiten rekenles, 
taalles, etc. Dat wilden wij op BS Maria Goretti ook wel eens uitproberen. De kinderen waren 

-ondanks de kou- razend enthousiast. Volgens één van de leerlingen in groep 6 was het de 
leukste les ooit! Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

                  
 

 

 

      Thomashuis 
 

Op woensdag 28 februari hebben de leerlingen van groep 3/4 een bezoek gebracht aan het 
Thomashuis. Samen met de bewoners hebben we figuren gemaakt van brooddeeg. Voordat 

we hiermee konden beginnen moest het deeg nog worden gemaakt, hier hebben alle 
kinderen bij mogen helpen. Daarna kwamen de bakkerskunsten van de kinderen naar boven, 
de mooiste figuren werden gemaakt. Later kunnen we onze zelfgemaakte figuren in de klas 

nog gaan beschilderen.  
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      Groep 1/2 
 

In groep 1/2 zijn we de afgelopen periode veelal bezig geweest met het kennismaken met de 
verschillende zintuigen. Zo zijn we bezig geweest met het proeven en voelen van 

verschillende producten. Hierbij hebben we ook de producten moeten benoemen. Tijdens 
het proeven hebben we kennisgemaakt met verschillende smaken. Zo hebben we geleerd 

dat iets zuur, zout, zoet of bitter kan zijn. Bij het voelen hebben we ontdekt dat de structuur 
van iets steeds anders kan zijn. Zo hebben we geleerd dat iets hard, zacht, glibberig, harig, 

nat, koud of warm kan zijn. 
De kinderen hebben zelfs geleerd dat een sinaasappel, pompelmoes en grapefruit allemaal 

op elkaar lijken, maar toch anders zijn, anders proeven. 
Ook zijn we bezig geweest met het maken van een milkshake. Hierbij hebben alle kinderen 

hun eigen smaak mogen kiezen.  
  

Tijdens al deze activiteiten hebben we gelukkig veel hulp gehad van verschillende opa’s en 
mama’s. Als zij ons niet waren komen helpen had niet iedereen een eigen Milkshake kunnen 

maken. Iedereen die ons heeft geholpen, willen wij daarom bedanken. 
 

Op dit moment vinden alle kinderen het ook fantastisch om buiten te spelen. De kinderen 
kunnen dan lekker glijden en slidderen op het ijs. 

 

Dankzij de tomeloze inzet van vader Arjan, vader Roland en moeder Petra hebben de 
kinderen al enkele dagen kunnen glijden/schaatsen op onze eigen schaatsbaan. 

BEDANKT! 
 
 

      
  

    Groep 3/4 
 

In groep 3 hebben de kinderen al een heleboel geleerd. Het belangrijkste is dat de kinderen 
op dit moment alle letters hebben geleerd. De letters hebben zij ook leren schrijven in 

schrijfletters. Nu zijn de kinderen tijdens de schrijflessen vooral bezig met het oefenen van 
verbonden schrift. (=aan elkaar schrijven). 

Bij rekenen zijn de kinderen bezig met de telrij t/m 30, kale optel- en aftreksommen, hele 
uren op de klok en rekenen met geld. Bij het rekenen met geld oefenen de kinderen met 

muntjes van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro. 
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In groep 4 zijn de kinderen tijdens de schrijflessen vooral bezig met het aanleren van de 
hoofdletters. Deze hoofdletters moeten ze kunnen toepassen in het verbonden schrift. 

Bij rekenen zijn de kinderen vooral bezig het aanleren van de keersommen. Op dit moment 
zijn de keersommen van 1 t/m 5 en 10 aan bod geweest. De kinderen gaan dit schooljaar ook 
nog de keersom van 6 leren. Ook zijn ze bij rekenen bezig met het optellen en aftrekken van 

10-tallen en het optellen en aftrekken over het tiental.  
Tijdens de spellingslessen hebben de kinderen geoefend met meester/juf. De kinderen gaan 
dan opdrachten samen maken, waarbij zij elkaar gaan begeleiden als een meester of juf, de 
weetwoorden van buiten leren en de spellingsregel waarbij aan het einde van een woord –d 

wordt geschreven. 
 
 

  Groep 5/6  
 

Vrijdag 23 februari hadden we in groep 5/6 geen gewone spellingles, maar een heuse 
estafette-spelling-buitenles! De leerlingen werden willekeurig verdeeld in 3 groepen. Iedere 

groep kreeg zijn eigen antwoordvel en ieder kind kreeg van de juf een woord te horen. 
Tijdens het afleggen van een parcours moest er worden nagedacht over de stappen van 

spelling: zeg het woord hardop, verdeel het woord in klankstukken, welke regel hoort hierbij 
en schrijf het woord. Nadat ieder groepslid aan de beurt was geweest werd er gezamenlijk 

nagekeken. De groep met de meeste goede woorden had gewonnen! Er werd heel 
enthousiast meegedaan en er zijn veel goede antwoorden opgeschreven. Volgens groep 5/6 

was dit een superleuke spellingles! 

      
  

    Jarigen 
 

Lynn uit groep 1 werd op 28 februari 5 jaar 
Jorn uit groep 6 werd op 5 maart 10 jaar  

Lars uit groep 8 wordt op 14 maart 12 jaar 
Mitchell uit groep 4 wordt op 19 maart 8 jaar 

Jolie uit groep 5 wordt op 24 maart 9 jaar 
Nick uit groep 8 wordt op 26 maart 12 jaar 
Indra uit groep 1 wordt op 27 maart 5 jaar 
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Beste iedereen, 
  

Voor de kinderen organiseer ik samen met mijn collega’s een spannende speurtocht. Tijdens deze 
speurtocht kruipen de kinderen in de huid van een burgemeester en kunnen ze verschillende doe-

opdrachten (bijvoorbeeld bij de brandweerwagen of politie auto) uitvoeren en quizvragen (als 
introductie met de gemeente) beantwoorden. De speurtocht is geschikt voor kinderen van 6 tot 11 a 
12 jaar. Echter mag iedereen (gratis)meedoen en is natuurlijk iedereen van harte welkom op deze 

open dag. Als bonus is er tijdens de open dag een fiets te winnen! Al met al wordt het een hele leuke 
dag! Komt u ook 17 maart een kijkje nemen? 

  
Met vriendelijke groet,  

Vicky Bongaerts | Communicatiemedewerker, team Kabinet | Gemeente Echt-Susteren 
Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt  | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt 

T (0475) 478 478 | M 06-53460542 | E v.bongaerts@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl 
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