
NIEUWSBRIEF  

• 3 oktober start Kinderboe-

kenweek 

• 5 oktober dag van de le-

raar 

• 15 oktober –19 oktober-

herfstvakantie  

• 9 november schoolontbijt  

• 15  november studiedag  

• Week van 26 november 

oudergesprekken 

 

 

Isy 

Ouders/verzorgers  zijn met 

Isy altijd op tijd en volledig 

op de hoogte van wat er in 

de klas en , in en rond de 

school , gebeurt. Isy infor-

meert digitaal. Wilt u zich 

registreren? Dan kunnen wij 

u altijd digitaal bereiken.   

   

Welkom 2018/2019 

Onder het motto: we knallen het SCHOOLJAAR IN!! zijn we gestart met het 

nieuwe schooljaar. Na 6 weken vakantie en onze intensieve school verbou-

wing, was het goed om al die vrolijke gezichten weer te zien en de verhalen te 

horen. We zijn inmiddels weer gewend aan het ritme van school. 

Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom bij ons op 

school. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar.  

Onderwijsinspectie; 

Zoals velen van jullie we-
ten, heeft de Schatkist, een 
onderzoek van de inspectie 
voor het onderwijs gehad. 
De inspecteur dhr. Hans 
van de Berg was diep onder 
de indruk van de grote on-
derwijskundige groei die 
onze school heeft doorge-
maakt het laatste jaar. De-
ze enorme groei, met dit 
goede resultaat, heeft hij 
nog nooit eerder gezien op 
een andere school in zo’n 
korte tijd. 
 
Het pedagogisch klimaat is 
zelfs zeer goed bevon-
den!  Ons onderwijs is top 
in orde en wij 
zijn overladen met compli-

menten! 
Dank voor jullie vertrouwen. Samen gaan we verder bouwen aan onze 
school want onze kinderen verdienen het beste onderwijs in Kerkrade! 
We hebben het samen met alle collega’s, die vorige jaar hebben mee-
gewerkt aan dit succes,  gevierd!  
Deze directeur is dan ook supertrots op onze school, onze kinderen en 

ons team!   Groet, Birgitte 
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Zoals u wellicht heeft gezien hebben wij nieuwe plafonds, 

vloeren en geverfde muren.  

In de herfstvakantie komen er nog nieuwe keukenblokjes 

in de klassen en teamkamer.  

 

Heeft uw kind luizen of neten 

dan zouden wij het fijn vinden 

als u dit bij de leerkracht of 

directie aangeeft. Wij kunnen 

dan ons “luizenprotocol” in 

werking stellen en de rest van 

de groep/school extra controle-

ren.  

 

 

 
Om de overgang van groep 2 
naar 3 soepeler te laten verlo-
pen hebben we  van het huidi-
ge groep 3 lokaal een groter 
speel-leer lokaal gemaakt . 
 
De leerkrachten hebben een 
aantal hoeken en werkplekken 
gerealiseerd zoals een bouw-
hoek, leeshoek etc. Komt u 
eens een kijkje nemen?  
 
 
 

 

 Trots op ons vernieuwde gebouw!  

Kijk ook eens op onze 

website! Hier staan 

verslagen en leuke 

foto’s van onze activi-

teiten in de klassen! 

 

 

De school groeit goed! We hebben de 

laatste maanden veel leerlingen inge-

schreven. 

Fijn dat zoveel ouders en kinderen de 

weg naar onze openbare school weten 

te vinden.  



 
Wilt u uw kinderen, vanaf groep 3/4/5/6/7/8,  in de ochtend stimuleren 
om zelfstandig de school in te komen.  Daardoor leren zij zelf verant-
woording te dragen voor het ophangen/ opruimen van de jas, tas en 
ander spullen. De leerkracht staat bij de deur en heet de kinderen wel-
kom. Indien u de leerkracht iets wil vragen dan kan dit het beste na 
schooltijd.  

 

 

Inzamelen kleine elektrische apparaten  
 
225 basisscholen gaan voor gouden sterren met een duurzame inzamelactie. Tot half november verza-
melen zij afgedankte kleine elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en een We-
cycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd 
door Wecycle, die tevens een bedrag doneert aan Stichting Jarige Job.  
 
Wecycle organiseert al jaren inzamelacties op basisscholen en met succes. “Denk aan een telefoon, elek-
trische tandenborstel, spelcomputer of radio.  
Maar ook het lampje dat naast het bed staat, is een apparaat. We willen daarom al vroeg bijbrengen dat 
deze spullen na afdanking moeten worden ingeleverd voor recycling. Heeft u nog afgedankte elektrische 
Apparaten, dan lever deze op school in! 
   
Onze doos staat bij de ingang van groep 5,6,7,8.  
De inzamelactie loopt van 3 september tot en met 18 november. 
 



Contact opne-
men 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210  6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
 

 Verzuim, te laat komen 
 

De school is wettelijk verplicht het “te laat” komen en het verzuim bij te houden. Dit 

gebeurt dan ook elke dag. 

Te laat komen is erg vervelend voor uw kind en lastig voor de klas en de leerkracht. Te 

laat binnenkomen is ook storend voor de groep. Het les programma start om half ne-

gen ’s morgens. Als uw kind dan te laat binnen komt, mist het een deel van de lestijd. 

In de onderbouw groepen komen erg vaak kinderen te laat. Kleuters die te laat komen 

missen een groot deel van het kringgesprek of de spelinloop. In een kringgesprek wor-

den allerlei belangrijke zaken voor de komende dag besproken. 

U bent als ouder verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van uw kind. Zorg er 

dus voor dat uw kind op tijd van huis gaat en op tijd in de klas aanwezig is. 

Even een klein rekensommetje: als uw kind elke dag slechts 5 minuutjes te laat komt, 

dan mist hij / zij elke week 25 minuten van de lestijd. Dat betekent dat uw kind in een 

schooljaar van 40 weken zo’n 1000 minuten lestijd mist! Dit zijn 16,7 uur.  

Mocht een kind vaker dan drie keer te laat komen dan zal er een te laat briefje meege-

geven worden. Indien het te laat komen blijft voortduren, dan zullen wij contact moeten 

opnemen met de leerplichtambtenaar. 

 

 

 

 

 

Wij beschikken over Ipads. 

De iPad wordt op De Schatkist ingezet als middel om maatwerk 

aan te bieden, meer werkvormen in te zetten, te automatiseren, 

digitaal te toetsen, te differentiëren, over lesmateriaal te beschik-

ken.  

Daarnaast worden leerlingen op De Schatkist opgeleid in het 

gebruik van ICT omdat het een steeds belangrijkere rol speelt in 

de huidige beroepswereld.  

Als school zien we het als onze taak om aan te sluiten bij de mo-

derne maatschappij. ICT kan op deze manier bijdragen aan een 

actieve houding bij leerlingen en we vinden dat we hiermee ons 

onderwijs aantrekkelijker maken en verbeteren.  

 

 


