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Belangrijke mededelingen groepen 8!! 22-12-2017
OUDERAVOND GROEP 8 OP 8 JANUARI
Wij herinneren jullie aan de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs welke plaatsvindt
op maandag 8 januari. Aanvang 20:00 uur.
CITOTOETSEN IN GROEP 8
Na de kerstvakantie vinden de citotoetsen plaats op de volgende tijdstippen:
Donderdagochtend 11 januari: toets begrijpend lezen deel 1
Vrijdagochtend 12 januari: toets begrijpend lezen deel 2
Maandagochtend 15 januari: toets rekenen deel 1
Woensdagochtend 17 januari: toets rekenen deel 2
Donderdagochtend 18 januari: toets rekenen deel 3
Vrijdagochtend 19 januari: toets speling deel 1
Maandagochtend 22 januari: toets spelling deel 2
ADVIESGESPREKKEN
Deze vinden plaats vanaf 31 januari t/m donderdag 8 februari 2018. U wordt tijdig via ISY in
de gelegenheid gesteld een gesprekstijd te reserveren.
Groet, Claudia, Paola, Françoise en Henk
Carnaval 22-12-2017
De Kerstman loopt nog rond in school, maar de werkgroep van Carnaval is ook al bezig!
We hebben een paar verzoekjes:
Maandag 22 februari zijn alle prinsen, prinsessen, adjudanten, hofnars enz. welkom op school in
vol ornaat. Wordt uw kind uitverkozen in een van de omringende dorpen, laat ons dat dan op
tijd weten, wij verzorgen dan hun grote entree op school.
Vrijdag 9 februari is weer onze grote schooloptocht door Bunde.
We zoeken nog een enthousiaste jonge knul met DJ-installatie om op het Agnesplein voor een
kleine attentie een half uurtje muziek zou willen draaien, zodat we daar weer een grote
polonaise kunnen maken.
We zoeken ook voor in de optocht muziekwagens en cabrio's. Kunt u ons helpen, neem dan
contact op met Lilian Vleugels, administratie.
"Alvas Alaaf en Bedank!"

Fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar! 22-12-2017
We wensen jullie prachtige feestdagen en een sprankelend, gezond 2018!
Een hele fijne vakantie! Françoise en Eefke

Brigadieren Sportlaan / Maastrichterlaan 16-12-2017
Beste ouders/verzorgers,
Het probleem bij het brigadieren bij de Sportlaan / Maastrichterlaan groeit.
Zo zal er met ingang van dinsdag 19 december ook om 15.00 uur geen brigadiersploeg meer
zijn om de kinderen veilig te laten oversteken.
De verantwoordelijkheid zal ook voor dit tijdstip weer terug bij de ouders gelegd worden.
Oorzaak ligt in het feit dat we wel afmeldingen krijgen voor het brigadieren maar geen
aanmeldingen. Dit ondanks herhaaldelijke oproepen via ISY. Zo is er ook nog altijd geen
coördinator gevonden voor de groep brigadiers.
In de nabije toekomst zal dit probleem naar verwachting alleen maar groter worden.
In overleg met een vertegenwoordiger van VVN en de politie zal een enquete naar alle ouders
uitgezet worden om te peilen wat de beleving van de ouders is m.b.t. deze materie. Dringend
verzoek aan alle ouders om deze enquete in te vullen.
Op 17 januari 2018 zal er om 19.00 uur een bijeenkomst op school plaatsvinden waarbij VVN en
politie betrokken zijn. De uitslag van de enquete zal dan gepresenteerd worden. Daarnaast
wordt uitleg gegeven over het belang van het brigadieren en de rol van de coördinator. Voor
ouders die de groep wel willen komen versterken maar niet goed weten wat het inhoudt, is deze
avond een uitgelezen kans om hun vragen te stellen.
In de enquete kun u aangeven of u naar de informatieavond komt.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens
Foto's Kerstviering in school 22-12-2017
We hadden een heel sfeervolle Kerstviering in ons Franciscus theater. De Kerstman haalde de
kinderen op in de units en begroette daarna bij het grote (veilige) Kerst-kampvuur allerlei
kinderen met licht, een kerstkind, geschenken, liefde, wensen en sterren.
Daarna las Jolijn het kerstverhaal voor dat werd uitgebeeld door leerlingen van groep 6.
De groepen 7 en 8 lazen ook nog een kerstwens voor over vrede, warmte, vriendschap,
geborgenheid en liefde.
Tot slot zorgde de Kerstman, met de jarige Sem, dat er licht kwam in het donker.
Foto's van dit sfeervolle feest vind je in het fotoboek.
Door Lilian Vleugels
Wat een opkomst! Wat een sfeer! 15-12-2017
Het Oudercomité bedankt iedereen die een handje heeft meegeholpen aan de Kerstmarkt.
Het koortje, de personages van de levende Kerststal, de leerlingen, de Kerstman, de
wafelbakkers en iedereen die we vergeten zijn. Bedankt!
Voor Stichting Ruggesteun is een geweldig bedrag van € 388 ingezameld.
Tenslotte wenst het Oudercomité iedereen hele fijne feestdagen en de beste wensen voor
2018.

*** OC bedankt !!! Terugblik en foto's *** 15-12-2017
Vriendschap * Vreugde * Vrolijkheid * Warmte * Wafels * Welkom * Koortje * Knakworst *
Kerstman * Schaapskooi * Kerststal * Koningen *
Het was een fantastische Kerstmarkt! Wat heeft het OC dit goed bedacht en enthousiast
uitgevoerd.
Met trots en dank aan iedereen die geholpen heeft en iedereen die gekomen is presenteren we
de foto's van een zeer geslaagd Kerstfeest.
Kijk in het fotoboek. Er staan meerdere mappen.
Zie je maar 3 fotoboeken, klik dan op "school algemeen". Hier vind je alle fotoboeken van het
afgelopen jaar.
Kerstwens 2017 23-12-2017
In de bijlage vindt u onze Kerstwens voor iedereen die bij school betrokken is.
Met vriendelijke groet, Ron Winkens

Vinden
Wat en hoeveel we ook zoeken,
we vinden nooit iets anders dan onszelf.
Geen vervanging voor juf Mariëlle vandaag 15-12-2017
Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft juf. Mariëlle van groep 7A zich ziekgemeld. Er is toen direct gestart met het
zoeken naar een vervanger.
Helaas is dit niet gelukt. Zoals al reeds in vele media wordt verkondigd, wordt het steeds
moeilijker om bij ziekte een vervangende leerkracht te vinden.
We hebben intern gezocht naar oplossingen. Wat hebben we gedaan?
Zo hebben de leerlingen van groep 7a wel grotendeels hun lesprogramma kunnen volgen. Bij
enkele vakgebieden hebben we echter enkele grotere aanpassingen moeten doen.
De leerlingen van groep 7a hebben ons tussen 09.15 - 10.00 u. geholpen om de
multifunctionele ruimte weer bedrijfsklaar te maken.
Meester Peter Cabo heeft enkele andere werkzaamheden laten liggen en is met de groep naar
de gymzaal gegaan zodat ook deze les doorgang kon vinden.
Juf Katja, meester Henk en juf. Claudia hebben in overleg met elkaar de rest van de dag de
zorg voor de groep overgenomen.
Dit is natuurlijk geen ideale situatie.
Ons laatste redmiddel hebben we gelukkig niet hoeven toepassen: kinderen naar huis sturen.
met vriendelijke groet, Ron Winkens

Inloopmomenten leerresultaten 19 en 21 december 13-12-2017
Beste ouders/verzorgers,
Zie brief in de bijlage.
Kerstmarkt op school gaat gewoon door! 12-12-2017
Beste ouders, verzorgers,
De weersverwachtingen voor aanstaande donderdag zijn niet best. Dat is jammer, omdat op
donderdag de Kerstmarkt op school plaatsvindt.
Omdat er al zeer veel voorbereidingen getroffen zijn en we de Kerstmarkt als activiteit zeer
belangrijk en waardevol vinden, hebben we besloten om de Kerstmarkt naar binnen te
verplaatsen.
Alle gasten van de Kerstmarkt worden welkom geheten bij de hoofdingang aan de Schoollaan.
Tijd 16.30 - 18.30 u
Tot donderdag!
Staking 12 december gaat door!!!! 9-12-2017
Beste ouders / verzorgers,
De staking van 12 december a.s. is een feit.
In de brief in de bijlage leest u wat het standpunt is van ons bestuur INNOVO.
De kinderen worden deze dag NIET opgevangen. Er is geen les.
Wij hopen voor de toekomst van het onderwijs in Nederland dat de politici bijtijds bij zinnen
komen.
Dat de nood aan de man is, merken wij nu al. Een vervanger krijgen voor een zieke juf of
meester is nu al nagenoeg een onmogelijke zaak geworden. Dit ondanks het feit dat INNOVO al
ruim 120 nieuwe medewerkers heeft aangenomen in het afgelopen 1,5 jaar.
Als er niets gebeurt, wordt onze vrees misschien werkelijkheid en moeten we uiteindelijk
kinderen naar huis sturen.
Dit laten wij toch niet gebeuren!
met vriendelijke groet, Ron Winkens
Gevonden voorwerpen gaan naar Roemenië 8-12-2017
Vorige week heb ik opgeroepen (via Isy, zie verder beneden in de berichten) om te komen
kijken bij de spullen die nog in de kast van de gevonden voorwerpen lagen. De kleren en
spullen die niet zijn opgehaald gaan volgende week naar de kledingcontainer. Dan beginnen we
weer opnieuw met verzamelen in de kast. Ik heb de spullen die weggaan al in een zak gedaan,
dus vraag maar even na bij mij, als je nog wil kijken.
Vriendelijke groet, Lilian Vleugels
Foto’s surprise groep 6b 8-12-2017
Hallo allemaal,
Hierbij stuur ik jullie een kleine impressie van een hele gezellige dag op school.
Groetjes, Linda
Kijk voor de foto's in het fotoboek in Isy.
Foto's sinterklaasfeest op school 5-12-2017
Tip: druk op categorie ALGEMEEN SCHOOL, dan vind je alle fotoboeken van meer dan een jaar
terug.
In het fotoboek vindt u heel veel leuke foto's van het Sinterklaasfeest van vandaag. De
aankomst van de Sint met zijn Pieten, op Americo, het bezoek van de kleuters, de kinderen van
groep 3 en 4 aan Sint, de surprises en alle gezelligheid. Er staan verschillende mappen met
foto's.
Met grote dank aan de ouders van het Oudercomité in samenwerking met de werkgroep
Sinterklaas, die deze dag weer zo geweldig organiseerden en Sint en Pieten
assisteerden. Uiteraard bedankt Sint, alle vrolijke ondeugende Pieten, het mooie witte paard, de
foto's van Miriam, de techniek en muziek van Harri, alle kinderen die surprises maakten en
pietenpetten knutselden, en last but not least alle juffen en meesters, die ondanks alle extra
drukte, zoals altijd weer fulltime voor de kinderen klaar stonden.

Gevonden voorwerpen 1-12-2017
Voor het einde van het schooljaar willen we graag de kast weer leegmaken.
Ligt hier iets van uw kinderen bij? (Kijk ook naar de foto bij het vorige bericht of kom even
langs. Deze tafel staat in de hal onder de trap.)
Leesouders/ opa's/ oma's gezocht! 11-12-2017
Wij doen nogmaals een oproep voor leesouders.
Vooral op donderdag zijn wij nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om elke week met 1
of 2 kinderen te lezen.
Het lezen is elke dag van 8.30 uur tot 9 uur.
Kun u op een andere dag? Laat het ons weten! Ook op de andere dagen kunnen wij nog hulp
gebruiken!
U helpt ons, maar vooral de kinderen enorm!
Aanmelden kan door dit bericht te beantwoorden. juffen groepen 3
Intocht Sinterklaas 4-12-2017
Beste ouders,
Zoals u weet brengen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten morgen een bezoekje aan onze school.
De intocht van Sinterklaas vindt plaats van 08.35u tot ongeveer 09.15u. De kinderen
verzamelen eerst in hun eigen klas, en zullen vanaf 08.30u met hun leerkracht in de arena
plaatsnemen om de Sint en zijn Pieten op te wachten. Wij willen u van harte uitnodigen om
hierbij aanwezig te zijn! Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen goed zicht hebben op de
aankomst van Sinterklaas. Daarom vragen wij u vriendelijk om plaats te nemen bij het hek aan
de kant van de Bundeling. Sinterklaas zal het schoolplein betreden vanaf de poort bij de
kleuterspeelplaats.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, we hopen er een gezellige intocht van te maken!
Hulpouders leesles groep 3: in verband met bovenstaande gaat de leesles voor de groepen 3
niet door!
Vriendelijke groet, werkgroep Sinterklaas
KERSTMARKT 2017 4-12-2017
Beste ouders/ verzorgers,
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! Donderdag 14 december a.s.
Nadere info Kerstmarkt
Op donderdag 14 december vindt van 16.30 uur tot 18.30 uur de kerstmarkt ‘Samen’ plaats.
De kinderen hebben op school gewerkt aan mooie kerstcreaties. Deze kerstcreaties kunnen
tijdens de kerstmarkt worden opgehaald. Het oudercomité vraagt hiervoor een vrijwillige
bijdrage. Met de opbrengst van jullie gift steunt het oudercomité de mensen met een krappe
beurs in de gemeente Meerssen, namelijk Stichting Ruggensteun.
Er wordt ook gedacht aan de inwendige mens. Zin in een broodje knakworst, zelfgebakken
wafel, warme chocomel, glühwein of frisdrank? Tegen een kleine vergoeding zijn deze
verkrijgbaar. De opbrengst van deze consumpties komt ten goede van het oudercomité,
waarmee weer schoolactiviteiten voor uw kind(eren) gesteund worden.
Knetterend houtvuur, een levende kerststal, een hapje, een drankje, samen kerstliederen
zingen met het schoolkoor…..het oudercomité nodigt jullie uit om SAMEN er een mooie avond
van te maken.
Tot ziens op de kerstmarkt, het oudercomité
Ps: de kerstman heeft laten weten dat hij ook komt!

