
NIEUWSBRIEF  

• 11 oktober –21 oktober-

herfstvakantie  

• Vrijdagmiddag 11 oktober 

studiemiddag 

• 30 oktober leerlingenraad 

• 1 november studiemiddag  

• 8 november schoolontbijt  

• 15  november studiedag  

• Week van 11-14 november 

oudergesprekken sociaal 

emotioneel. Niet voor alle 

ouders op uitnodiging.  

• 21 november studiemiddag 

• 26 november Piet op school 

1/4 

• 29 november Landgoed 

van de Sint 1 en 1/2 

• 5-12 Sinterklaas 

• 19-12  Winterfeest 

Isy 

Ouders/verzorgers  zijn met 

Isy altijd op tijd en volledig op 

de hoogte van wat er in de 

klas en rond de school , ge-

beurt. Isy informeert digitaal. 

Wilt u zich registreren? Dan 

kunnen wij u altijd digitaal 

bereiken.   

Welkom 2019-2020 

Onder het motto:  “een frisse start” zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. 

Na 6 weken vakantie was het goed om onze kinderen weer te zien en de verha-

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

Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom op onze school. 

Wij wensen iedereen een superfijn schooljaar!   
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Uitdagend kleuteronderwijs 

Onze school staat bekend om het uitdagende kleuteronderwijs.  

Kleuters leren al doende en tijdens hun spel. In de groepen 1 en 2 werken 
de leerlingen vanuit thema’s aan hun ontwikkeling.  

Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zodat ze 
zich erin kunnen herkennen. (De duur van een thema varieert van drie tot 
vijf weken. 
De daarbij gekozen materialen en methoden sluiten hierbij aan. 

Op de foto zien jullie de kinderen van onze instroomgroep. Zij bouwen aan 
een auto in het thema van Kinderboekenweek. “reis mee”.  



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 leer-

kracht. Te laat binnenkomen is ook storend voor de groep. Het les programma 

start om half negen ’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 kring-

gesprek worden 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. 

 

 

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 contro-

leren.  

 

 

 
 
 

Wilt u uw kinderen, vanaf groep 4 in 
de ochtend stimuleren om zelfstan-
dig de school in te komen.  Daar-
door leren zij zelf verantwoording te 
dragen voor het ophangen/ oprui-
men van de jas, tas en ander spul-
len. De leerkracht staat bij de deur 
en heet de kinderen welkom. Indien 
u de leerkracht iets wil vragen dan 
kan dit het beste na schooltijd.  
 
 

 

 Trots op ons nieuwe leerplein! 

Kijk ook eens op onze 

website! Hier staan 

verslagen en leuke 

foto’s van onze activi-

teiten in de klassen! 

Wij hebben een nieuwe inrichting in de hallen. Ons leerplein!  Wat een Leerplein 
precies inhoudt, dat verschilt per school. Over het algemeen is het een plek waar 
kinderen zelfstandig, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht kunnen wer-
ken.  Op het Leerplein kan ons onderwijs, nog beter georganiseerd worden. Wer-
ken in kleine taakgroepjes of zelfstandig taken uitvoeren, is daar mogelijk. 

Het is een plek waar kinderen op flexibele werkplekken in groepjes leren leren, 
leren zelfstandig worden, samenwerken, overleggen, elkaar aanspreken, feedback 
geven. Ze komen er echt aan andere vaardigheden toe dan in de klas, het is meer 
gericht op 21e eeuwse vaardigheden." Met de ontwikkeling van deze vaardighe-
den worden kinderen voorbereid om succesvol deel te nemen in de maatschappij 
van de toekomst, die van een industriële samenleving verschuift naar een kennis- 
en netwerksamenleving. Te denken valt aan competenties als kritisch en creatief 
denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en 
mediawijsheid. 

Het Leerplein maakt deel uit van het reguliere lesprogramma. "Het is ook geen 
chillplek, wel moeten kinderen er in alle rust kunnen werken. In meerdere groepjes 
naast elkaar zonder dat ze last hebben van anderen. Er kan een onderwijsassistent 
aanwezig zijn, maar kinderen moeten er ook leren zelfstandig werken. Altijd met 
toezicht.  We willen een constante bezetting van het Leerplein."  

De  digitalisering in het basisonderwijs 
krijgt steeds meer vorm. Traditionele 
leermethoden en klassikale werkvor-
men maken plaats voor gepersonali-
seerd-, onderzoekend-leren en eige-
naarschap. De beschikbaarheid van 
digitale- en adaptieve leeromgevingen 
en de inzet van individuele en mobiele 
devices neemt toe, evenals de uitdaging 
om de inzet en het gebruik hiervan in 
het onderwijsproces veilig en stabiel te 
faciliteren. 

Miloo is de nieuwe dienstverlening van 
Skool die volledig aansluit bij onze wen-
sen,  wij zijn op 17 september overge-
stapt naar Miloo.  

https://www.skool.nl/miloo/miloo/


‘ 

Met school naar het theater in Kerkrade 

 

Op vrijdagmiddag 30 augustus heeft  Cultura Nova onze school uitgenodigd  om met de kinderen de 
bijzondere voorstelling YOLO te bezoeken.  Cultura Nova wilde op deze manier zoveel mogelijk kin-
deren betrekken bij  de theatercultuur en bij het festival.  

YOLO’ betekent ‘You Only Live Once’. Dit levensmotto viert het Spaanse Cía Lucas Escobedo met een 
circusvoorstelling vol vreugde, energie, kracht en ritme, speciaal voor kinderen. Wij hebben genoten 
van gevaarlijke sprongen, bijna onmogelijke acts en opzwepende livemuziek. 

Op een spannende reis vol emoties heeft ‘YOLO’ ons mee genomen langs verschillende circusdiscipli-
nes. Met spannende acts vertoonden  de artiesten de problemen en kansen van inspanning, angst en 
durf, van nederlaag en triomf, van individualisme en collectiviteit. De kinderen hebben genoten.  

  

 

 
Workshops 
 
De afgelopen 8 weken hebben 
we deelgenomen aan beeldende 
workshops van de vrije acade-
mie Parkstad, voor de groepen 
3 tot en met 8,  rondom het the-
ma van de Kinderboekenweek: 
‘reis mee’!  We hebben vliegen-
de tapijten gemaakt, grafitti 
light, dansexpressieworkshop 
etc. 
Ons project wordt afgesloten 
met een tentoonstelling geo-
pend door de wethouder van 
onderwijs.  



Contact opne-
men 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
    
Feldbiss 210  6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
 

Onze schoolontwikkeling dit schooljaar.  

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die de school onderneemt om de 
kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te 
bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. De school is een 
lerende organisatie, die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren.  

 

Dit schooljaar gaan wij ons richten op de volgende doelen; 

 

• Extra aandacht voor de taalontwikkeling in groep 1/2; Ontwikkeling naar, 
een op onze kinderen, afgestemd  taalaanbod. Onze leerkrachten krijgen 
hiervoor momenteel ondersteuning van een externe professional.  

• Het verankeren van onze huidige hoge kwaliteitsstandaard; Kwaliteit ver-
beteren en behouden. 

• We werken aan een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek, cul-
tuuronderwijs en expressie en koppelen dit aan 21e century skills.  

• We werken met onze nieuwe methodes voor Wereldoriëntatie 4/8  en 
Engels voor groep 1/8. Hiervoor hebben we al diverse nascholingsmo-
menten gehad.  

• Nog beter kunnen afstemmen zowel op ondersteuning als uitdaging, 
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen. Onze leerkrachten krij-
gen hier voor momenteel ondersteuning van een externe professional.  

De leerlingenraad  

• Heeft in een eigen stem in de organisatie.  
• Vertegenwoordigt leerlingen op school. 
• Denkt mee, beslist mee  
• Geeft/ vormt een mening 
• Heeft als doel  de betrokkenheid vergroten van onze leerlingen in school.  
• Is gekozen door de leerlingen in de klas 


