
NIEUWSBRIEF  

  24 oktober-28 oktober 
herfstvakantie 

8 november  studiemiddag 
hele school vrij vanaf 12.00  

9 november studiedag hele 
school vrij 

5 december-9 december rap-
portage gesprekken 

 
 
 
  
 
 

Start 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 informeert digitaal. Wilt 
u zich registreren? Dan 
kunnen wij u altijd digitaal 
bereiken.   

   

 

Schoolontwikkeling 
 
Ik werk nu al weer een paar maanden op de Schatkist. Iedere dag met veel ple-
zier. Ik zie een hardwerkend team, dat samen met elkaar,  op beide locaties, met 
veel enthousiasme, aan het werk is. 
Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten, die de school onderneemt , om de 
kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te bevorde-
ren. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. De school is een lerende orga-
nisatie, die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hier 
zijn wij continu mee bezig. Voor u als ouder misschien niet direct zichtbaar.  
In september hebben wij een studiedag “professionaliseren opbrengst- en hande-
lingsgericht werken” op de Schatkist gevolgd. Ook  zijn er dit schooljaar een aan-
tal werkgroepen opgestart  met als doel de onderwijskwaliteit  te verhogen. Er zijn 
werkgroepen op het gebied van  leerling ontwikkeling, rekenen, taal/lezen, peda-
gogisch klimaat/welbevinden.  
De leerkrachten van groep 8 hebben de cursus ‘Afstemmen op behoeften – 
voor leerkrachten van groep 8’   gevolgd. Daarnaast zijn wij bezig met structu-
reel ons rekenonderwijs te verbeteren. Juf Diana (loc. Nulland) volgt de opleiding 
reken coördinator. Nog twee leerkrachten volgen de rekencursus. “met sprongen 
vooruit”.  
Om te komen tot onderwijsverbetering vinden er geregeld ‘proeftuintjes’ plaats.  
De leerkrachten van de groepen 2/3 gaan enkele groep doorbrekende activiteiten 
oppakken.  
Waarom…..?  zult u zich afvragen; 
Tussen groep 2 en groep 3 lijkt soms een grote kloof te zitten, die al alleen over-
brugd kan worden als een kind bijna van de ene op de andere dag verandert van 
een kleuter in een schoolkind. Door te kiezen voor een geleidelijke overgang van 
2 naar 3 verloopt de overgang van spelen naar leren heel natuurlijk. Kinderen uit 
groep 2 worden meer uitgedaagd. De kinderen  die al graag wat willen leren van 
letters en cijfers, komen zo beter aan hun trekken.  Binnen onze school ontstaan 
momenteel diverse samenwerkingsvormen tussen de groepen, die de kwaliteit 
van ons onderwijs ten goede komen.  
 

 
  Oktober 2016 



Kinderboekenweek  

Lang geleden is het idee ontstaan om gedurende tien dagen, 
aandacht te besteden aan kinderboeken. In Nederland gebeurt 
dit begin oktober. De naam van deze periode 
is Kinderboekenweek. De bedoeling van de Kinderboekenweek is bij leerlingen 
het lezen van Kinderboeken te promoten. Tijdens deze Kinderboekenweek wor-
den de Gouden en Zilveren Griffels en Penselen uitgereikt voor de beste schrij-
vers en illustratoren. Boeken die net geen prijs krijgen komen op de Vlag en Wim-
pellijst. De Kinderboekenweek heeft altijd een thema. Door dit thema te behande-
len, kun je de boeken die er bij horen extra onder de aandacht brengen. Tijdens 
de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto voor 
altijd jong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Workshop                          Onze Rock opa  

Euregioschool 
 
Obs De Schatkist is een Euregioschool. 
Dit houdt in dat we naast de Engelse 
taal voor de groepen 7 en 8, kinderen 
vanaf groep 5 ook met de Duitse taal in 
aanraking brengen. De leerlingen maken 
op speelse wijze kennis met de Duitse 
taal. Er zijn communicatie-activiteiten 
met de Partnerscholen in Duitsland. Een 
aantal leerkrachten is geschoold en 
heeft een lesgevende bevoegdheid op 
verschillende niveaus.  
Over deze grensoverschrijdende samen-
werking heeft juffrouw Petra een presen-
tatie mogen geven op de Hogeschool 
Zuyd. Hier heeft zij een presentatie ge-
geven over ons onderwijs.  

 

Nieuwsflits 

 Meester Tijs wordt vervangen 
door Marissa Reubsaet. Zij doet 
dit op een uitstekende en profes-
sionele manier! Wij zijn heel blij 
met haar! Meester Tijs heeft 
prachtige tekeningen van de kin-
deren van zijn klas   

 Kijkt u eens rond op onze over-
zichtelijke website. Hier vindt u 
nieuws uit de groepen.  

  Loc. Eygelshoven heeft een ge-
zellige sportdag gehad in de Soc-
cer Arena. Bedankt aan alle ou-
ders die hebben gereden.  

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 2016…….Zo zien wij er over 70 jaar uit 
 



Voor het openingsfeest van 
de natuur-/ belevingstuin de 
Veldhof, op zondag 2 okto-
ber 2016. Heeft groep 6/7 
een mooie plantenbak ge-
bracht namens de Schatkist. 
Deze plantenbak heeft een 

mooie plaats gekregen in de 
natuur-/ belevingstuin, die 
voor alle kinderen van 

Eygelshoven,  beschikbaar 
is.  

Dag van de leraar 2016 

pleinen vol plassen                                               
tuimelende tegels  
stomme systemen 
rare regels 
 
heftige hoofdpijn 
een ziek zoontje 
stijf van het staan 
een kies zonder kroontje  
 
razende ruzie 
verbroken verkering 
klagende collega’s 
ranzige riolering 

 
mopperende moeders 
tetterende tongetjes 
vragende vaders 
jokkende jongetje 
 
pittige projecten 
 irritante inspecteurs 
innoverende plannen 
doordravende directeurs 
 
piepkleine pauzes                           
kleffe cake 
lauwe koffie  
een te volle week 
 
wie doet dat toch? 
Wie wil dat nog? 
Waarom dan toch? 
 
om de lach van  
en de blik van Kim 
de giechel van Anneke 
en de tranen van Tim 
 
om het kusje van Zafira 
en de sommen van Stijn 
het zingen van Maria  
en het dansen van Jasmijn 
 
Je hoort het niet vaak 
Je hoort het maar zelden 
Meesters en juffen 
Zijn rasechte helden! 

.  

 



Contact opnemen 
Openbare Basisschool de 
Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 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. De les, het 
kringgesprek of de instructie beginnen echt 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 kringgesprek 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. 
 
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 bete-
kent dat uw kind in een schooljaar van 40 weken zo’n 1000 minuten lestijd 
mist! Mocht een kind vaak te laat komen dan zullen de leerkrachten en / of 
de directie de ouders daarop aanspreken en in het ergste geval contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar. 

GRATIS muziekles voor jouw kind!!! 

 

De harmonie van Eygelshoven start op 3 november met gratis muziekles voor kinderen. 

Waarom? Omdat wij weten dat muziek maken 

* de intelligentie van kinderen verbetert                                                                       

* de schoolprestaties bevordert 

* concentratieproblemen vermindert 

* sociaal gedrag verbetert en 

* omdat wij graag nieuwe, jonge leden bij onze harmonie willen krijgen. 

Wij geven de lessen op donderdag in een lokaal in het Socio Project.  

Tijdstip: 18.45 tot 19.30 uur. 

Lees voor meer informatie de bijgevoegde folder, of neem meteen contact op met onze secretaris Al Brull: 

045 - 545 32 15 / secretaris@harmonieeygelshoven.nl 

 

 

. 

 


