
NIEUWSBRIEF  

  30 maart lentefeest 

Maandag 2 april vrij  

3 april schoolfotograaf Nulland 

5 april verkeersexamen theorie 

17 en 18 april  Route 8 

13 april stakingsdag 

19 april judo clinic Nulland 

20 april Koningsspelen  

23 april—7 mei vakantie  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

De schoolreis wordt 

verplaatst naar vrij-

dag 22 juni . 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De laatste maanden van dit schooljaar zijn weer aangebroken. Met pijn in 

ons hart, moeten wij na de zomervakantie, onze locatie in Eygelshoven 

sluiten. Na diverse inspanningen, is het niet gelukt de locatie in Eygelsho-

ven te behouden. De ontwikkeling van het leerlingaantal is dusdanig, dat 

het niet verantwoord is voor leerlingen en teamleden om de school open 

te houden. De kosten om het open te houden zijn daarnaast ook hoog!  

De instroom van nieuwe leerlingen in Eygelshoven, is achtergebleven. In 

Nulland is de instroom van nieuwe leerlingen goed!  

Locatie Eygelshoven wordt daarom per 1 augustus 2018 gesloten. 

 

Het team heeft er alles aan om de kinderen kwalitatief goed onderwijs 

te geven het afgelopen schooljaar. De sluiting van de school is op zorg-

vuldige wijze met de leerlingen en hun ouders besproken en er is aan-

dacht voor ieders persoonlijk welbevinden.  

De komende maanden zullen in het teken staan van het opheffen van 

locatie Eygelshoven, verhuizen en afscheid nemen van elkaar.  

Voor de kinderen in Nulland heeft de sluiting nauwelijks gevolgen. De 

sluiting heeft wel gevolgen voor het personeel van onze school. Gelukkig 

heeft het personeel van Movare, een aanstelling bij het bestuur en zullen 

de leerkrachten op andere scholen worden ingezet. 

We zullen de komende maanden zorgen, dat onze leerlingen op een goe-

de wijze worden overdragen aan de nieuwe scholen. Er gaan ook een 

aantal kinderen met ons mee naar locatie Nulland. Dat vinden wij fijn.  

Zodra de groepsverdeling definitief is hoort u dit van ons.  
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Thema lente op onze school,  
 
Koeien melken, zaaien,  
eitjes bakken, koken,  
leren over lentekriebels, jonge dieren, groei en bloei, knutselen, verven, plakken knippen! 
 
 
 

 

Ouder tevredenheidsmeting 2018  Interne audit door Movare 

Op 5 en 6 april zal er een audit-

team op school komen kijken 

hoe wij onze verbeteringen heb-

ben vormgegeven. 

Zij zullen in gesprek gaan met 

het  team, directie en IB-ers.  

Ook zullen zij in de groepen 

gaan kijken.  

Ouder tevredenheidsmeting  

 

Langs deze weg willen wij alle ouders bedanken voor het invullen van de 
tevredenheidsmeting. 

Tevreden ouders zijn van cruciaal belang voor elke school. 
Van tevreden ouders gaat een positief effect uit op allerlei zaken die met 
de school te maken hebben. 

Met ons tevredenheidsonderzoek hebben we een aantal zaken in kaart ge-
bracht; Hoe waardeert u als ouder onze school? ( sfeer, inrichting , onder-
wijs).  Wat zou volgens u beter kunnen? Hoe betrokken bent u als ouder 
bij de school? Wat zou u voor school willen doen? De onderzoeksresultaten 
geven ons handvatten om; De kwaliteit en het profiel van onze school te 
verbeteren, de tevredenheid en de betrokkenheid van de ouders verder te 
vergroten. 

Aan de Ouder tevredenheidspeiling hebben 89 van de 230 ouders deelge-
nomen. Dat is een responspercentage van 39%.  



Zieke collega’s, 

Juf Gerriette en juf 

Jet zijn beiden ziek.  

Het herstel blijkt lange 

tijd te gaan duren. Dit 

betekent dat het er niet 

naar uitziet, dat deze 

juffen op korte termijn  

zullen terugkomen op 

school.  

Meester Bart en juf 

Sofie zullen tot einde 

schooljaar blijven lesge-

ven in de groepen 5/6 

Eygelshoven en 7/8 Nul-

land.  

Zieke leerkrachten  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Juf Sofie en meester Dominique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De melkkoe in groep 1-2 Hier kunnen de kinderen het melken 

oefenen. Er komt  “echte” melk uit de uiers!  

 

 

 

 

 

 

Wij hebben er twee nieuwe col-
lega’s bij! 

Juf Sofie Plum  werkt tot het 
einde van het schooljaar als 
groepsleerkracht ons in groep 
7/8. Dominique Hennemann is 
als onderwijsassistent werk-
zaam in groep 7/8. 

Waarschijnlijk heeft u het zelf thuis al gemerkt: er heerst een griepgolf. Dit 
betekent helaas dat ook leerkrachten ziek kunnen worden en vervangen 
moeten worden. In de normale situatie is er al een gering aanbod aan inval-
leerkrachten. Nu er op dit moment heel veel vraag is, betekent dit een tekort 
aan invallers. Door dit tekort komt een school meteen in de problemen. On-
getwijfeld heeft u dit zelf moeten ervaren. U mag er op vertrouwen dat wij 
ons uiterste best doen, om te zorgen, dat er een leerkracht voor de groep 
staat. In bijna alle gevallen lukt dit. Het is gelukkig nog niet voorgekomen dat 
een groep kinderen naar huis moest worden gestuurd. Voor dit gebeurt moe-
ten wij als school alle registers opentrekken om dit te voorkomen. Een groep 
naar huis sturen is wel het laatste wat we willen. Achter de schermen, is Mo-
vare, hard aan het werk om te kijken hoe we het tekort aan invallers voor nu 
en in de toekomst kunnen aanpakken. Wij hopen op uw begrip voor deze si-
tuatie  



Contact opnemen 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 6462HC  

 Belangrijke mededeling voor groep 1/2  

De kinderen van groep 1 en 2 zullen na de zomervakantie ook op 
maandag naar school gaan. Onze leerlingen maakten de afgelopen 
jaren in de onderbouw erg weinig uren, waardoor wij als school soms 
in de knel kwamen met onze urenverdeling.  

De vrijdagmiddagen zullen voor de groepen 1 en 2 om 12.00 vrij zijn!  

Daarnaast denken wij dat de extra onderwijs tijd effect op de ontwikke-
ling en de leerresultaten, zal opleveren. Daarnaast zal de overgang 
naar groep 3 soepeler verlopen.  

De MR van onze school  heeft ingestemd met de uitbereiding van de 
uren.  

 

. 

 

De kinderoptocht was weer een groot succes!! 

Werkgroep bedankt voor de voorbereiding.  

Dank aan iedereen die heeft meegelopen!!  


