
Nieuwsbrief   

  

 
Schooljaar 2018-2019, nr. 6 
  
  
Datum  Opmerking / thema  

 
30 januari Training team BasisOnline Ouderportaal 
1 februari groep 3/4 VRIJ 
vanaf 4 februari Intekenen voor de ouder-kindgesprekken 
11 februari Studiedag Team: leerlingen VRIJ 
14 februari MR-vergadering 19.00 uur 
18 t/m 22 februari Kind-oudergesprekken 
25 februari Groep 1/2 VRIJ 
1 maart Carnaval op school voor alle groepen: 

continurooster 8.30-13.30 uur 
2 t/m 10 maart Carnavalsvakantie 
 
 
 

 
 
De volgende Nieuwsbrief zal in de week van 18 februari verschijnen!! 



STUDIEDAG 11 FEBRUARI 
 

 
Maandagmorgen 11 februari zal het team tijdens de studiedag 2 scholen gaan bezoeken. Dit 
jaar hebben we binnen onze school een start gemaakt met thematisch werken 
wereldoriëntatie. We gaan een kijkje nemen op BS Titus Brandsma in Brunssum en op BS 
De Spoorzoeker in Kerkrade. Deze scholen werken al langer thematisch. De ervaringen die 
we tijdens de schoolbezoeken opdoen, zullen we ‘s middags bespreken. De vervolgstap zal 
zijn om te kijken wat we hiermee binnen onze eigen school kunnen doen.  
 

BS De Spoorzoeker Kerkrade 

  

 
KIND-OUDERGESPREKKEN 

 
 
In de week van 18 februari zijn de kind-oudergesprekken. De intekenlijsten hiervoor hangen 
vanaf 4 februari weer op bij de klaslokalen. 

 
 

KANDIDATEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
Zoals in de nieuwsbrief van december vermeld stond, moet er een wervingsprocedure 
opgestart worden voor een nieuw ouderlid van de MR omdat Petra Koonings vanaf 1 januari 
als onderwijsassistente benoemd is en dus niet meer namens de ouders aan de MR en GMR 
kan deelnemen. 
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Stuur een mail naar juf Renée voor 
vrijdag 8 februari (renee.beunen@wijzersinonderwijs.eu)  
Wanneer er meerdere kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen gehouden moeten worden. 
 
 
 

mailto:renee.beunen@wijzersinonderwijs.eu


VOETBALAFSPRAKEN 
 
 
Vanaf 29 januari gelden er nieuwe voetbalafspraken 
1. We voetballen alleen onder speeltijd (dus niet voor schooltijd!) 
2. Er is een roulatieschema voetballen met vaste dagen per groep: 

Maandag: groep 5/6 
Dinsdag : groep 7/8 
Woensdag: groep 3/4 
Donderdag: groep 5/6  
Vrijdag: groep 7/8 

3. Fair Play: we houden ons aan de regels en het roulatieschema. Doe je dat niet dan 
moet je naar binnen. Bij 3x naar binnen mag je 1 week niet voetballen: dus 2x niet  
meedoen als jouw groep aan de beurt is!! 

De nieuwe voetbalafspraken worden door de leerkracht in de groep besproken! 
 

 
 

CARNAVAL OP SCHOOL 
 

 
Op vrijdag 1 maart kleurt BS Maria Goretti rood-geel-groen: de vastelaovendj barst los!! 
Er zal een modeshow en een talentenshow:”St Joas got talent” gehouden worden. Opgeven 
voor de talentenshow kan bij juf Renée (jullie hebben/krijgen allemaal een brief hierover!) 
Iedereen komt verkleed naar school. Pistooltjes, confetti, serpentines e.d. laten we thuis.Er is 
op vrijdag 1 maart een continurooster: 8.30-13.30 uur. Denken jullie aan het meegeven van 
een lunchpakket?! 
Omdat groep 1/2 op vrijdag 1 maart ook naar school komt, hebben deze leerlingen op 
maandag 25 februari VRIJ. 
 

 
 



 
VOORAANKONDIGING INLOOPUURTJE - OPEN DAG - 

AANMELDING 
 

 
Op dinsdag 12 maart hebben we een inloopuurtje van 9.00 tot 10.00 uur voor ouders van 
nieuwe leerlingen. Er kan dan een kijkje genomen worden in de school als deze “in 
uitvoering” is. 
De jaarlijkse Open Dag is op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Reserveer deze dag 
alvast in jullie agenda’s en kom samen met jullie kinderen naar de Open Dag. Juf Janne van 
de muzieklessen zal ook aanwezig zijn en de kinderen kunnen meedoen aan een workshop 
muziek. 
Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan tijdens de Open Dag en op maandag 18 maart 
van 8.30 tot 17.00 uur. 
 
 

 
 

WERKDRUKGELDEN 
 
 
De werkdrukgelden hebben we dit schooljaar ingezet voor een onderwijsassistente in  
groep 1/2 en een dagdeel een extra leerkracht voor groep 3 t/m 8.  
Petra Koonings is na de kerstvakantie begonnen als onderwijsassistente. Tot maart is Claire 
Hilbrink de extra leerkracht voor groep 3 t/m 8 op donderdagmorgen. 
Na de carnavalsvakantie zal Evelien Meuvissen op dinsdagmorgen bij toerbeurt in groep 3 
t/m 8 werken. 

 
 
 



 
DE LEERLINGENRAAD 

 
 
De leerlingenraad is maandag 28 januari voor de eerste keer bij elkaar geweest. De 
leerlingen gaan een ideeënbus maken waarin medeleerlingen hun ideeën en vragen kunnen 
deponeren.  
Schrijf je idee/vraag op een briefje en zet er ook je naam bij dan kunnen de leerlingen uit de 
leerlingenraad altijd nog verhelderingsvragen stellen. 

 
 

DE KUNSTWEKEN 
 
 
Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN! 

 
Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming:  
DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten 
en hun werk.  
 
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.  
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een gedrukte kaart van 
hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen 
waarvoor ze zelf (met enige hulp) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt 
een museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van 
uw kunstenaartje. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe 
bijzonder is dat!?  
 
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor 
1 en 2 is dat Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring, voor 5 en 6 Van Gogh en voor 7 en 8 
Matisse. De peuters doen ook mee: zij werken rondom Mondriaan.Nadat de kinderen met 
“hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan 
de hand van een uitdagende opdracht.  
Gegarandeerd dat ook jullie kind zichzelf en jullie weet te verrassen met prachtwerk. We 
houden jullie op de hoogte!  

  
PS Met de vrijblijvende verkoop van kunstsouvenirs in de museumshopjes worden alle kosten van DE 
KUNSTWEKEN gedekt. Onze school hoeft hiervoor verder niets te betalen. Bovendien steunt u met uw 
aankoop direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur (vh Jeugdcultuurfonds) 
 
 



 
 
 


