
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2017-2018    Nummer 1 
 
Moorveld,   22 september 2017 

 

  Agenda 
zon 1 okt: kienen in de Kollekamp om 15.00 uur 

ma 2 okt: Inloopochtend: 8.30-8.45 uur 
di. 3 okt:  Start Kinderboekenweek op Bs. Ondersteboven 

wo 4 okt t/m vr 6 okt: Schoolkamp groepen 7 en 8 
do 5 okt: staking; geen opvang op school voor de groepen 1 t/m 6 

wo 11 okt: studiedag: alle leerlingen vrij 

ma 16 t/m vr 20 okt: Herfstvakantie 
ma 30 okt: controle hoofdluis 

do 9 nov: Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt 
 

  Ouderraad: Kienen 1 oktober 

Op 1 oktober kan er weer, zoals ieder jaar, gekiend worden in de Kollekamp. 
Zaal is open om 14.45 uur. Het duurt van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur. 

Op 15 sept. heeft uw kind een briefje meegekregen. Graag dit retourneren vóór dinsdag 26 sept. bij 
de leerkracht. U kunt zich ook aanmelden per mail sdolmans@home.nl  

Doe gezellig mee! Altijd prijs, altijd gezellig !! 

 
  Inloopochtend 2 oktober 

Zoals u wellicht op onze schoolkalender gezien heeft, hebben wij gedurende dit schooljaar drie 
inloopochtenden gepland. Deze ochtend mogen de ouders van alle leerlingen het eerste kwartier van 

de ochtend komen kijken in de klas. Deze ochtenden vervangen de kijkavond die we de afgelopen 
schooljaren hebben gehouden.  

We hebben de inloopochtenden bewust op verschillende dagen gepland waardoor we iedereen in de 

gelegenheid stellen om hun kind(eren) aan het werk te zien in de groep. 
De inloopochtenden zijn dit schooljaar op: 

Maandag 2 oktober 2017, dinsdag 30 januari 2018 en vrijdag 25 mei 2018 
 

  Informatie over het overblijven op school  

Sinds dit schooljaar werken we met 5 overblijfkrachten op maandag, dinsdag en donderdag voor 
groep 1 t/m 8 en twee overblijfkrachten op vrijdag voor groep 5 t/m 8. Hiervoor is noodzakelijkerwijs 

gekozen omdat we te weinig nieuwe aanmeldingen hadden om het overblijven op dezelfde wijze te 
organiseren dan de voorgaande jaren. 

Twee overblijfkrachten zijn in groep 1/2, de andere groepen hebben een overblijfkracht tot hun 
beschikking. de kinderen die om 12.15 uur nog niet klaar zijn met hun lunch, schuiven door richting 

de overblijfkrachten in groep 1/2 zodat de andere overblijfkrachten buiten toezicht kunnen houden. 

Vanaf 12.45 uur wordt het toezicht aangevuld met een leerkracht om de leerlingen die thuis zijn 
geweest mee op te vangen. 

 
De kosten voor het overblijven worden berekend over de daadwerkelijke momenten dat een kind 

overblijft en zijn onveranderd. Die kosten bedragen per kind € 1,35 per keer. Ouders ontvangen vier 

keer per schooljaar (herfstvakantie, kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie) een rekening en 
maken het bedrag over naar de rekening van de school. Zouden de kosten hoger uitkomen dan de 

inkomsten, zal de overblijfvergoeding per kind evenredig worden verhoogd per het nieuwe schooljaar.  
De kosten voor de halfjaar- en jaarkaarten blijven hetzelfde: 

 
     Basisschool Ondersteboven 

      Hagendoornweg 2 

      6237 NP Moorveld-Geulle 
      Tel: 043-3641630 

      info.ondersteboven@innovo.nl 
      www.bs-ondersteboven.nl 

 

mailto:sdolmans@home.nl
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Een halfjaarkaart kost voor de groepen 1 t/m 4 € 65,= 

                 voor de groepen 5 t/m 8 € 75,= 

 
Een jaarkaart kost voor de groepen 1 t/m 4 € 120,= 

             voor de groepen 5 t/m 8 € 140,= 
De halfjaar- en jaarkaarten zijn uitsluitend per bank te betalen op rekeningnummer: 

Rabo.nr:NL41RABO0116597585 t.n.v. Innovo, inzake bs. Ondersteboven, o.v.v. naam en groep van 

uw kind(eren). 
Zijn er zaken i.v.m. het overblijven niet duidelijk, of wilt u meer informatie, dan zijn Jeroen Tholen of 

Sandra Lenssen uw aanspreekpunten. 
 

  Schooltuin 
De zomer is voorbij. Wat groeiden er in onze schooltuin 

mooie hoge zonnebloemen, dikke pompoenen, tomaten 

en nog veel meer. Binnenkort wordt de schooltuin 
winterklaar gemaakt.  
Oproep: heeft U nog ergens bloembollen die U niet 
gebruikt, mag U deze aan uw kind(eren) meegeven 

naar school, zodat we in het voorjaar weer een 

kleurrijke schooltuin zullen hebben.  Alvast bedankt. 
 

Vragenlijst gemeente Meerssen over een fitte en blije jeugd! 

De gemeente Meerssen is een JOGG-gemeente en werkt aan een gezondere leefstijl voor 

de jeugd. Samen streven we naar een gezonde gemeente en daarbij hoort ook een 

Gezonde School. Om de resultaten van deze aanpak te meten, zal op alle scholen in 

gemeente Meerssen een vragenlijst worden afgenomen. We zijn heel blij dat de school 

van uw kind(eren) wilt deelnemen aan dit onderzoek.  
  
Voor de scholen en de gemeente is het wenselijk meer inzicht te krijgen in de leefstijl 

van de kinderen, want fitte kinderen die lekker in hun vel zitten, vinden het meestal leuk 

op school! Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om deze vragenlijst voor uw kind in 

te vullen. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem behandeld.  
  
Heeft u meerdere kinderen op de basisschool, dan is het belangrijk dat u voor 

elk kind apart een vragenlijst invult. Dit kan door nog een keer op de link in de 

e-mail te klikken. 

  

Samen gaan we voor een fitte en blije jeugd in Meerssen!  
  
Door te klikken op onderstaande link gaat u meteen naar de vragenlijst. Het invullen van 

de vragenlijst kost u ongeveer 10 á 15 minuten. Mocht de link niet werken, dan kunt de 

link kopiëren en plakken in uw internetbrowser.  
  
LINK https://q.mwm2.nl/Ih7dwaGu7k2FidQvXVKYmw 

 
U kunt de vragenlijst invullen t/m 10 oktober!  

 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Kim Adriaens, JOGG-Regisseur Meerssen 
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Veiligheid 

Ieder jaar wordt tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar gesproken over de 

veiligheid op en rond school. Dit jaar is de verkeersveiligheid rondom de school besproken, waaronder 
de adviesroute voor automobilisten en fietsen, het stopverbod voor de school (hoek 

Schoolstraat/Hagendoornweg tot hoek Luipertstraat/Hagendoornweg) aan beide zijden van de weg en 
het inrijverbod van de Schoolstraat voor de start van de school en na het einde van de schooltijd. 

Verder is er aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid en privacy van onze leerlingen. Tijdens 

schoolactiviteiten worden vaker foto’s gemaakt door ouders. Deze foto’s zijn alleen voor eigen gebruik 
en niet om bijvoorbeeld via facebook te delen. Ouders geven namelijk alleen toestemming aan de 

school om foto’s op de website van school te plaatsen. 
 

Rekentuin en Taalzee 

 
 
We werken bij ons op school met de computerprogramma’s Rekentuin en Taalzee. 

Deze programma’s zijn geschikt voor spelers van 4 t/m 18 jaar van alle niveaus. 
 

Adaptief: alle spelers oefenen binnen Rekentuin en Taalzee altijd automatisch op hun eigen niveau. 

Rekentuin en Taalzee gebruiken namelijk een wetenschappelijk bewezen adaptief systeem dat is 
ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te 

bieden.  
Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging. 

Web based: kinderen kunnen met hun inloggegevens (die ze op school krijgen) altijd en overal 
inloggen. Rekentuin en Taalzee vereist enkel een internetverbinding en een computer, tablet of iPad. 

Ons programma is volledig online; u hoeft thuis niets te installeren en kunt direct aan de slag.  

 
Resultaten rapportage: de ontwikkeling van kinderen en groepen is tot in detail eenvoudig te volgen 

voor de leerkracht. 
Rekentuin biedt gedetailleerde informatie over de sterke en zwakke punten van spelers en hun 

ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten.  

Met deze informatie kan de leerkracht de instructie beter afstemmen op individueel en groepsniveau. 
 

Rekentuin 
Oefenen online tafels, breuken, optelsommen, tellen, percentagesommen en klokkijken. De spellen 

bevatten zowel kale sommen als redactiesommen (verhaaltjessommen).  
Rekentuin bevat spellen om rekenvaardigheden te oefenen, maar ook spellen voor aanverwante 

vaardigheden zoals ruimtelijk geheugen en logisch redeneren.  

 
Taalzee 

Flitsen, dictee, zinsontleden, woordenschat, werkwoorden, spelling of lezen, alles komt aan bod 
binnen Taalzee. Alle Taalzeespellen bevatten opgaven die volgens de referentieniveaus zijn vereist.  

 

De spelers van Rekentuin en Taalzee moeten hun Tuin en zee wel onderhouden, want de plantjes 
gaan dood en de visjes worden ziek als er niet regelmatig gespeeld wordt. Met het spelen van de 

reken en taalspellen kunnen spelers ook muntjes verdienen. De muntjes kunnen ze inruilen voor 
prijzen. Aan de grootte van de planten of visjes en de toename van het aantal planten en vissen ziet 

een speler zijn verbetering. Dit maakt het leren niet alleen leuker maar ook efficiënter. 

 
De opgaven binnen Rekentuin en Taalzee variëren van heel makkelijk tot heel moeilijk, waardoor 

zowel kleuters als de beste rekenaars uit het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd. 
 

Verder info en demofilmpjes zie: 
https://www.taalzee.nl en https://www.rekentuin.nl 

 

 
 

https://www.taalzee.nl/
https://www.rekentuin.nl/


Nieuws uit groep 1 en 2 

Alweer vier schoolweken voorbij, wat vliegt de tijd! In het eerste thema ‘START’, besteden we vooral 

veel aandacht aan alle regels en afspraken die er op school zijn. Kijk maar eens naar de afspraken die 
op onze deur hangen. Ook maken de nieuwe leerlingen kennis met Pompom, Loeloe en Zoem en zijn 

de oudere kleuters blij om hen weer terug te zien! 
Dit liedje hebben we afgelopen week geleerd: 

 
4 oktober Dierendag 

Nog even onder voorbehoud: als alles doorgaat gaan wij op 4 oktober een bezoek brengen aan een 

boerderij met dieren, dit was een idee van de opa van Ymke. Als het doorgaat zullen jullie hier nog 
info over ontvangen.  

5 oktober staken 
De school is deze dag gesloten, er worden geen leerlingen ontvangen op school deze dag.  

Herfst 

Gaan jullie dit weekend misschien een mooie boswandeling maken? De kleuters mogen herfstvruchten 
meenemen naar school voor de herfsttafel en om mee te knutselen (denk aan bolsters, kastanjes, 

beukennootjes, dennenappels, mooie gekleurde blaadjes enz.) 
Rapporten 

Als er kinderen zijn die nog rapporten thuis hebben van voor de vakantie, geef deze dan a.u.b. z.s.m. 
mee terug naar school.  

Meester Roel 

Meester Roel is onze stagiaire van Leeuwenborg – Onderwijsassistent. Hij is derdejaars en zal op 
maandag en dinsdag in onze klas aanwezig zijn om ons te ondersteunen, de kleuters te helpen en om 

aan zijn opdrachten te werken. Wij zijn heel blij met meester Roel! 
 

Juf Peggy, Juf Inge, Juf Mariska 

 
Nieuws uit groep 3 en 4 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep… schooljaar 2017-2018 is begonnen!!! 
Na een fijne vakantie hebben we er met z´n allen weer zin in!!  

Zin om er een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken!! 
De eerste weken stonden in het teken van kennismaken, kennismaken met elkaar en met de klas, 

verkennen van nieuwe materialen en methodes.  

Voor groep 3 zijn er heel veel verschillende materialen die bij Veilig leren lezen horen: een leesboekje, 
een veilig en vlot boekje, een klik klak boekje, een veilig gespeld boekje en een werkboekje. Dat is me 

nogal wat zeg! 

 
 

Bij groep 4 is er nu voor taal een apart boek, voor spelling en estafette. 
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Het was even wennen hoe het allemaal werkt, maar het is heel erg leuk en mooi!!! 

Ook  hebben we afspraken met elkaar gemaakt hoe we ervoor kunnen zorgen dat het een fijn 
schooljaar wordt. Inmiddels weten we wat we moeten doen met het blokje voor zelfstandig werken, 

wat we kunnen doen als het moet werkje klaar is  en wanneer we naar de wc mogen. 

We hebben voor de gouden weken mooie schilderijen gemaakt met als thema vliegeren. (zie foto). 
Elke kern van veilig leren lezen begint met 

een ankerverhaal. Opa vertelt een mooi 
verhaal aan Kim en Sim. Hij zit dan in zijn 

lekkere stoel op het puddingboomplein, en 
dat is geen gewoon plein met gewone 

bomen en gewone mensen, maar ………. 

daar zijn bijzondere bomen en bijzondere 
mensen…. 

Kern 1 begon met het verhaal van Trien en 
Troela die in de dierentuin en de 

dierenwinkel iets gingen zoeken dat 

eigenlijk heel kort bij was…..   
Vraag maar eens thuis aan de kinderen wat 

ze zochten en hoe ze hun probleem hebben 
opgelost.  

Volgende week starten we met kern 2. In 
de mail leest u hier meer informatie over. 

Onze klassen ouders zijn: Debbie Decrauw en Juliette Duckers. 

Ik hoop dat we er met z’n allen een fijn en leerzaam jaar van maken!!! 
 

Groetjes juf Danjelle, juf Peggy en juf Inge. 
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  Nieuws uit groep 5 en 6 
 

 
De afgelopen weken zijn we al flink aan de slag gegaan met rekenen, taal, spelling en nog veel meer. 

We hebben al de eerste toets van rekenen blok 1 achter de rug en afgelopen week het eerste 
controledictee van spelling. De eerste spreekbeurt is ook al geweest, we hebben interessante 

informatie gehoord over loonbedrijven. 

Langzaamaan zijn we allemaal gewend aan het tempo waarin er in groep 5/6 gewerkt wordt.  
 

Wie zitten er allemaal in groep 5/6?:  
Tijn, Jayden, Sem, Narouche, Catharina, Roman, Alyssa, Kai, Bodijn, Naïma, Glenn, Naud, Kiki, Juul, 

Joy, Tess, Mara, Yentl, Jon, Emmy, Julian, Krista, Lena, Giel, Femke, Indy, Lieke en Evi.  

 
Voor ons gouden-weken-optreden hebben we flink geoefend! Het was erg fijn om te zien dat alle 

kinderen met hulp van ouders alle attributen zo snel bij elkaar wisten te krijgen. Er werd zelfs buiten 

schooltijd enthousiast gewerkt aan een geweldig decor (kasteel, bergen) en aan een applausbord! De 
kinderen waren super enthousiast!! Ze zullen het geweldig hebben gevonden dat u erbij was. 

Misschien is er voor de papa’s en mama’s die er niet bij waren wel iemand die een foto of filmpje aan 
u kan laten zien.  

Bij geschiedenis werken we ons op dit moment door de stof over jagers 

en boeren, de prehistorie. Gisteren hebben we heuse hunebedden 
gemaakt. Zie foto’s. Een kleine klus voor ons (met handzame keien), 

maar hoe deden die boeren dat vroeger eigenlijk? 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Nieuws uit groep 7 en 8 

In het begin van het nieuwe schooljaar zijn wij op een leuke manier gestart met de gouden weken. 

We hebben individueel vliegers gemaakt, samen een canvasdoek geverfd (hangt op in de gang), 
gedichten, rijmpjes en raps gemaakt over het thema vliegeren. En schoolbreed was er een 

bioscoopmiddag voor alle groepen.  
In de eerste week hebben we afscheid genomen van meester Pierre en was er een leuke voorstelling 

georganiseerd voor alle kinderen.  In de tweede week kwam de schoolfotograaf op bezoek en kregen 

we een presentatie over de veldles aan de Grensmaas in Borgharen.  
 

 

In de derde week trokken we erop uit en hadden we een ontdekkingstocht (de veldles) in Borgharen.   

Het belangrijkste doel van deze ontdekkingstocht was kinderen een fijne ervaring mee geven in de 
natuur. Ze konden met al hun zintuigen ontdekken wat de natuur voor verassingen te bieden heeft.   
Volgende week zullen we het gemeentehuis van Meerssen bezoeken en gaan we het spel Democracity 
spelen. Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen voor het eerst kennis met 

democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een 
stad. Het is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijk wijze de deuren openzetten voor 

basisscholen. Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Democracity bestaat uit 

verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc 
Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren 

tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische 
samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. De klas neemt 

plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een 

stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de 
leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat 

bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een 
middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie 

wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s 
gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. 

Uiteindelijk worden er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden. Na het 

spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele 
raadsleden. De kinderen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen 

stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.    
Ook gaat Bureau Halt ons volgende week bezoeken. Het thema voor die dag zal zijn: 

jeugdcriminaliteit. De andere dagen zullen de thema’s: online veiligheid en groepsdruk worden 

behandeld. In totaal zal Bureau Halt drie keer ons school bezoeken. 



Dan staat er in week 40 ons schoolkamp genoteerd. Deze keer gaan we naar Noorbeek. Drie dagen 

gaan we samen doorbrengen, samen er iets moois van maken, veel in de natuur bezig zijn en leuke 

activiteiten beleven.  
Ondanks alle deze activiteiten zijn we hard aan het werk in onze klas. We hebben al de eerste toetsen 

van rekenen gemaakt. En spoedig volgen de toetsen van taal, spelling en geschiedenis. Ook besteden 
we aandacht aan Kiva. Deze week staat het thema pesten centraal. We praten in de klas over: wat is 

pesten? Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Welke vormen van pesten zijn er? Wat doe je 

om pesten te stoppen? Wat moet je doen als je online wordt gepest? Belangrijke aandachtspunten 
(ook preventief). 

Tot slot: we hebben een leuke klas met 9 leerlingen in groep 7 en 14 leerlingen in groep 8 en we 
gaan een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar ervan maken.  

 
Groeten, Dominique Walsh 

 
Kiva: onderbouw: Thema 4 Iedereen is uniek! 

Wat gaan we doen? 
 

Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Jullie kinderen 
kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met 

kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek 

en iedereen mag er zijn! 
 

KiVa thuis 
Leg een aantal voorwerpen op tafel waarvan telkens één anders is (bijvoorbeeld: drie lepels en een 

vork of drie rode potloden en een geel potlood). Welk voorwerp is anders? Waaraan zie je dat? Zijn er 
ook overeenkomsten tussen de voorwerpen? Herhaal deze oefening een aantal keer. Gaat het goed? 

Laat jouw kind(eren) dan zelf ook een keer voorwerpen bij elkaar zoeken die gelijk en toch 

verschillend zijn! 
 

Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 
…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt; 

…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen; 
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is; 

…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen; 

…accepteren onderlinge verschillen. 
 

KiVa-regel:  
We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal 

 
Kiva: bovenbouw: Thema 4: Plagen, ruzie of pesten! 

 
Wat gaan we doen? 

 
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor 

iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is 

soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren 
jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, 

geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.  
 

KiVa thuis 

Met iemand lachen is niet hetzelfde als iemand uitlachen. Uitlachen is nooit leuk, je kunt je er erg naar 
door voelen. Bedenk samen met jouw kind(eren) twee situaties: één waarin met iemand gelachen 

wordt en één waarin iemand uitgelachen wordt. Wat is het verschil? Speel de situaties maar eens na! 



 

Wat gaan we leren? 

 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 
…kunnen vertellen wat pesten is; 

…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is; 

…herkennen pesten; 
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven 

…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen; 
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn; 

…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest; 
…weten wat te doen als iemand gepest wordt; 

…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest. 

 

KiVa-regel:  
We willen dat pesten stopt! 

 


