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Kerstknutselen in groep 4 30-11-2017
Beste ouders,
De groepen 4 gaan op donderdagmiddag 7 december knutselen voor de Kerst. De kinderen
kunnen kiezen uit 4 verschillende knutselactiviteiten. Twee hiervan vinden plaats in groep 4a,
twee in groep 4b. Wij zouden het fijn vinden als een aantal ouders ons hierbij wil helpen! Het is
dus goed mogelijk dat u niet bij het groepje helpt waar uw kind aan het knutselen is, houd hier
rekening mee. Er is natuurlijk tussendoor genoeg gelegenheid om even bij uw eigen kind te gaan
kijken! We starten om 13.30u en knutselen tot 15.00u.
Opgeven kan via mail bij de leerkracht van uw kind:
hetty.vanveggel@innivo.nl en lisette.verbeek@innovo.nl
Alvast hartelijk bedankt!
Surprise groep 6A 27-11-2017
Sinds vorige week maandag ligt er een lootje op ons bureau en we weten niet van wie het is.
Vorige week hebben we meerdere keren gevraagd, wie zijn of haar lootje niet meer
heeft.....helaas kwam er geen reactie. Vandaar onze poging via Isy. Wie heeft er thuis nog geen
lootje met daarop de naam van het kind waarvoor een surprise gemaakt moet worden? Graag
afhalen in groep 6a. Het zou jammer zijn, als er op dinsdag 5 december een kind is dat geen
surprise krijgt.....
Met vriendelijke groet, Rob en Tanja
Surprise groep 5A 27-11-2017
Beste ouders,
vorige week maandag hebben we in de klas lootjes getrokken voor surprise. Na school is door
een leerling op de gang een lootje gevonden met de naam van een leerling uit onze groep erop.
Vorige week heb ik meerdere malen in de groep gevraagd wie zijn of haar briefje is
verloren....helaas kwam er geen reactie.
Vandaar mijn poging via Isy. Wie heeft er thuis nog geen lootje met daarop de naam van het
kind waarvoor een surprise gemaakt moet worden? Graag afhalen in groep 5A.
Het zou heel jammer zijn als er op dinsdag 5 december een kind is dat geen surprise krijgt.
Met vriendelijke groet, Desirée
Allerlei meetmateriaal gevraagd 24-11-2017
Beste ouders van groep 4,
Op woensdag 29 nov. en woe 6 dec. willen wij de kinderen tijdens de rekenles allerlei
meetopdrachten laten uitvoeren.
Daarvoor hebben ze - naast hun liniaal - nog ander meetmateriaal nodig, zoals een
rolmeter, meetlint, rolbandmaat, duimstok, enz.
Daarom vragen wij u om uw kind zoveel mogelijk meetmateriaal mee naar school te geven,
voorzien van zijn naam.
Het worden vast en zeker heel leerrijke lessen!
De leerkrachten van groep 4

Traktatie schoen zetten 24-11-2017
Beste ouders,
Op donderdag 30 november mogen alle groepen hun schoen zetten. Hierin vinden ze dan op
vrijdag 1 december een traktatie, te weten een mandarijntje, chocoladelolly en wat
strooigoed. Zoals al eerder via ISY gecommuniceerd is geworden, neemt school geen
verantwoordelijkheid meer voor de traktaties van kinderen met allergieën. Daarom vragen wij u
om hier zelf zorg voor te dragen. Lever de traktatie mét naam in bij de leerkracht van uw kind,
uiterlijk donderdag 30 november.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Groetjes, de werkgroep Sinterklaas
Kerstknutselen groepen 3 24-11-2017
Beste ouders,
De groepen 3 gaan op woensdag 6 december knutselen voor Kerst. De kinderen kunnen kiezen
uit 4 verschillende knutselactiviteiten. Twee hiervan vinden plaats in groep 3a, twee in groep 3b.
Wij zouden het fijn vinden als een aantal ouders ons hierbij wil helpen! Het is dus goed mogelijk
dat u niet bij het groepje helpt waar uw kind aan het knutselen is, houd hier rekening mee. Er is
natuurlijk tussendoor genoeg gelegenheid om even bij uw eigen kind te gaan kijken! We starten
om 10.30u en knutselen tot einde schooltijd (12.30u).
Opgeven kan via mail bij de leerkracht van uw kind: eefke.jetten@innovo.nl of
lesley.bemelmans@innovo.nl
Foto’s Piet Anja in ISY 23-11-2017
Piet Anja, onze trouwe intropiet kwam weer naar school om zich met de kinderen van de groepen
1 tot en met 4 alvast voor te bereiden op de komst van Sint en Pieten op 5 december.
De foto's in het fotoboek vertellen bijna als een stripverhaal wat er allemaal gebeurde met deze
ziele-piet.
Reminder studiedag 23 november 22-11-2017
beste ouders/verzorgers,
Vandaag, 23 november, is er een studiedag voor de leerkrachten op school.
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen analyseren van toetsgegevens en de
voortgang van ons verbetertraject Onderwijs Anders Organiseren.
We zetten meester Henk Sporken in het zonnetje: hij zit 40 jaar in het vak!
De leerlingen hebben deze dag vrij.
Brief voor ouders: staking 12 december 20-11-2017
beste ouders/verzorgers,
Vanuit ons bestuur INNOVO is er een brief voor alle ouders met betrekking tot de mogelijke
stakingsdag op 12 december a.s.
Deze brief treft u aan in de bijlage.
Om er zeker van te zijn dat alle ouders op de hoogte zijn, sturen we de brief deze week ook nog
via het emailadres uit Eduscope (ons eigen administratiesysteem). Hierdoor kunt u de brief twee
keer ontvangen.
met vriendelijke groet, Ron Winkens
Mogelijke stakingsdag op 12 december 19-11-2017
Beste ouders,
Houdt uw mailbox en ISY in de gaten!
Binnenkort delen we informatie m.b.t. de mogelijke stakingsdag op 12 december.
Op 5 december wordt hier een definitief besluit over genomen. Dit is de datum die als ultimatum
is gesteld.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens

Surprise groepen 5 op dinsdag 5 december 16-11-2017
Beste ouders/verzorgers,
in de groepen 5 wordt op dinsdag 5 december een surprise-morgen gehouden. Komende
maandag trekken we lootjes in de groep, zodat de leerlingen weten voor wie ze een surprise
mogen maken. Het is de bedoeling dat u uw kind hiermee helpt. Op het lootje staat de naam van
het kind en ook ideeën die het kind heeft opgeschreven voor cadeautjes. Verder is er nog een
blad bij met meer informatie over het kind, dat u kunt gebruiken als bron voor de surprise.
Er gelden een aantal afspraken:
er mag voor maximaal 5 euro worden gekocht aan cadeautjes
er zit een kort gedicht bij de surprise
de surprise is ingepakt in een plastic zak, voorzien van de naam van het kind waarvoor de
surprise is gemaakt
Wij als leerkrachten gaan niet aan de leerlingen vertellen dat de Sint niet bestaat, dat is uw eigen
verantwoording. De surprise-morgen is onze invulling van het sinterklaasfeest, aangezien we in
de afgelopen jaren hebben gemerkt dat leerlingen van groep 5 het kinderachtig vonden om nog
een voordracht voor de Sint te doen.
Wij hopen op mooie surprises en een gezellige ochtend!
Met vriendelijke groet, Gabriëlle en Desirée
Pepernoten bakken groep 3b 15-11-2017
Beste ouders,
We willen graag met groep 3b pepernoten gaan bakken! Dit willen we verdelen over twee
middagen: vrijdag 24 november en maandag 27 november. We willen daarom graag om uw hulp
vragen. We zouden het fijn vinden als er 3 ouders mee willen helpen op deze middagen. De helft
van de groep gaat aan de slag met het bakken van de pepernoten en de andere helft van de
groep zal aan de slag gaan met het maken van een pepernotenfabriek. Tijdens de volgende
middag wisselen de groepen.
Als het u leuk lijkt om te helpen, kunt u een mail sturen naar eefke.jetten@innovo.nl en
francoise.koper@innovo.nl. Geef in deze mail aan op welke dag u zou kunnen helpen! De
activiteit start om 13.00 en zal duren tot 15.00. Mochten er teveel ouders zijn, zullen we loten.
Om deze middagen te kunnen organiseren, hebben we genoeg wc-rollen en keukenrollen nodig!
Deze kunnen de kinderen al mee naar school brengen. Bedankt!
Groetjes, Juffen groep 3b.
Pepernoten bakken groep 3a 15-11-2017
Beste ouders,
Groep 3a gaat pepernoten bakken! We willen in 2 groepen hiermee aan de slag gaan. Op
woensdag 22 november de ene helft van de klas, op woensdag 29 november de andere
helft van de klas. Per keer zullen er dus 13 kinderen bezig zijn met pepernoten bakken. Het zou
fijn zijn als er 2 á 3 hulpouders zijn om de kinderen hiermee te helpen. De andere 13 kinderen
zullen samen met de juf een pepernotenfabriek gaan maken, zoals op de afbeelding te zien.
Hiervoor verzamelen we dus wc-rollen en keukenrollen!
Lijkt het u leuk om te helpen met pepernoten bakken, stuur dan even een mailtje naar
lesley.bemelmans@innovo.nl, en geef hierin aan welke van de 2 woensdagen u aanwezig kunt
zijn. De activiteit zal plaatsvinden van 11.30u tot 12.30u!
Groetjes, Juf Lesley
Allergieën leerlingen en traktaties OC 13-11-2017
Beste ouders/verzorgers,
De toename van het aantal leerlingen die allergisch zijn voor diverse voedingsmiddelen heeft
geleid tot een aanpassing in het schoolbeleid ten aanzien van traktaties van het Oudercomité bij
diverse activiteiten. Dit nieuwe beleid is in goed overleg tussen school en oudercomité tot stand
gekomen.
In deze brief kunt u lezen hoe wij als school in samenwerking met het Oudercomité vanaf dit
schooljaar om willen gaan met voedselallergieën van onze leerlingen bij traktaties van het
Oudercomité.
Uit de inventarisatie blijkt dat we te maken hebben met een stijgend aantal leerlingen met een
allergie voor een voedingsmiddel. Er is een grote diversiteit wat betreft deze voedingsmiddelen.

Het is daarom voor het Oudercomité niet meer mogelijk om voor alle kinderen veilige
vervangende traktaties aan te leveren.
Vanuit het oogpunt van veiligheid (sommige voedingsstoffen kunnen bij deze kinderen zeer
ernstige gevolgen hebben) zijn we tijdens een overleg tot de conclusie gekomen dat we (school
en oudercomité) deze verantwoordelijkheid niet meer kunnen dragen.
Voor de ouders van de leerlingen met een voedselallergie heeft deze conclusie consequenties.
School en oudercomité willen deze ouders vragen om zelf een kleine traktatie aan de leerkracht
te geven waarop uw kind niet allergisch reageert. U heeft deze spullen waarschijnlijk toch al in
huis.
Vermeld hierbij duidelijk de naam van uw kind en de groep.
Het betreft hier alleen die momenten waarbij we schoolbreed een traktatie aan de kinderen
geven.
Deze momenten zijn:
 Sinterklaas (standaard strooigoed w.o. pepernoten)
 Kerstmis
 Carnaval
 Pasen
 Sponsorloop
 Schoolreisje
Wij gaan er vanuit dat u begrip heeft voor ons standpunt en er voor kunt zorgen dat alle kinderen
een gepaste en allergievrije traktatie krijgen bij bovenstaande gelegenheden.
Mede namens het Oudercomité wil ik u alvast bedanken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens
Vieringen in de St. Agneskerk 13-11-2017
beste ouders/verzorgers,
Tijdens de evaluaties van de werkgroepen Kerstmis en Pasen zijn we zeer lang stil blijven staan
bij het onderdeel vieringen in de kerk.
Met name het gedrag van een zeer grote groep leerlingen heeft ons aan het denken gezet over
de meerwaarde en zinvolheid van de vieringen in de kerk.
Uit nader onderzoek blijkt verder dat ook de deelname van de leerlingen uit de groepen 4 en 8
aan de Eerste Communie en het Vormsel steeds minder wordt. De aanmeldingen voor de Eerste
Communie is inmiddels minder dan 50% en voor het Vormsel is dit minder dan 30%. De
wervingsacties voor misdienaars leiden ook niet tot het gewenste effect.
We hebben bovenstaande met het hele team besproken tijdens een vergadering op school.
Uitkomst van het overleg was dat we wel aandacht voor Kerstmis en Pasen op kindniveau
belangrijk vinden, maar dat de vieringen niet meer van toegevoegde waarde zijn. Tijdens een
overleg met pater Ismaël heb ik het standpunt van het team besproken. Ook pater Ismaël ziet
een grote terugloop van het kerkbezoek in zijn parochie.
Het is onze mening dat de basale geloofsbelijdenis dient plaats te vinden in het gezin en dus niet
tot de taak van het onderwijs, c.q. de school behoort.
Voor de gezinnen voor wie een viering in de kerk wel belangrijk is, is er de optie van de
gezinsviering en/of deelname aan de kindwoorddiensten. De exacte datum en tijd vindt u in het
parochieblaadje.
Als school zullen we zeker de andere activiteiten op school rondom Kerstmis en Pasen blijven
uitvoeren. De vieringen met alle kinderen in de kerk zullen echter niet meer plaatsvinden.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens

-

Beleefdagen Stella Maris 2-11-2017
Beste ouders,
Ook dit jaar zijn er weer Beleefdagen op Stella Maris.
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 8,
Morgen, vrijdag 3 november ontvangen de leerlingen van de groepen 8 flyers met informatie over
de Beleefdagen op het Stella Maris College. Deze vinden op beide locaties (Meerssen en
Valkenburg) plaats in de week van 20 t/m 24 november.
Er zijn steeds 2 sessies, te weten; van 13.00 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Uiteraard staan wij achter het idee van de beleefdagen. Wij willen de kinderen dan ook de kans
geven om te gaan.
In overleg met de leerkrachten van groep 8 is het volgende besloten:
Kinderen die van 13.00 uur tot 15.00 uur willen gaan, kunnen dat doen op woensdagmiddag 22
november en op donderdagmiddag 23 november. Op die dag vindt de studiedag plaats en hebben
de kinderen dus vrij.

-











Op de andere dagen kan worden ingeschreven voor een sessie die om 16.00 uur begint.
Rekendoelen Pluspunt Blok 3 Groep 8 1-11-2017
In de bijlage vindt u een overzicht van de doelen die dit blok aan bod komen bij rekenen.
De doelen zijn gesplitst in toetsdoelen en nieuwe doelen. De toetsdoelen worden getoetst in de
toets, de nieuwe doelen worden meestal het blok erna toetsdoelen. Verder wordt er onderscheid
gemaakt tussen het 1F niveau = 1* en het 1S niveau = 2* en 3*.
Pluspunt
Doelen
Blok 3 Groep 8
Toetsdoelen *
Je kunt kommagetallen op een getallenlijn plaatsen en optellen en aftrekken met deze
kommagetallen.
Je kunt eenvoudige opgaven met procenten aangeboden in een context uitrekenen.
Toetsdoelen **/***
Je kunt kommagetallen op een getallenlijn plaatsen en optellen en aftrekken met kommagetallen.
Je kunt opgaven met procenten aangeboden in een context uitrekenen.
Nieuwe doelen *
Je kunt vermenigvuldigingen en delingen met hele getallen aangeboden in een context cijferend
uitrekenen.
Je kunt referentiematen (vergelijken van maten met iets dat je goed kent bv je vinger is
ongeveer 1 cm dik) toepassen bij veelvoorkomende inhoudsmaten en gewichtsmaten en kunt
eenvoudige omrekeningen met inhoudsmaten (liter) en gewichtsmaten (gram) maken.
Nieuwe doelen **/***
Je kunt vermenigvuldigingen en delingen met hele getallen en kommagetallen aangeboden in een
context cijferend uitrekenen.
Je kunt inhoudsmaten en gewichtsmaten omrekenen, en kunt inhoudsberekeningen maken.

Kerstmarkt op school 28-10-2017
beste ouders,
Op donderdag 14 december zal er (weer) een Kerstmarkt op onze school georganiseerd worden.
Initiatiefnemer hiervoor is ons Oudercomité.
KERSTACTIVITEIT ‘SAMEN’
Wanneer: donderdag 14 december van 16.30 uur tot 18.30 uur
Waar: op school
Voor wie: leerlingen, ouders, verzorgers, broertjes en zusjes
In de gedachten van Kerstmis wil het oudercomité en het schoolteam 2017 SAMEN met jullie
afsluiten.
Kerstlampjes, knetterend houtvuur, een hapje en een drankje…..wie weet komt de Kerstman ook
wel even langs?
Reserveer de datum alvast in je agenda! 14 december a.s.

