
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2017-2018    Nummer 4 
 
Moorveld, 25 januari 2018 

 
  Agenda 

 
Vrijdag 9 februari: Carnaval:  Groep 1 t/m 4: 10.30 – 14.00 uur school,  

Groep 5 t/m 8: continurooster tot 14.00 uur (geen overblijfkosten) 
Week 7 (vanaf 12 febr.):  Carnavalsvakantie 

Week 8 (vanaf 19 febr.):  Adviesgesprekken groep 8 

Maandag 26 februari:  controle hoofdluis 
Dinsdag 27 februari: informatie/meeloopochtend voor ouders van leerlingen die vier jaar 

worden 
Donderdag 22 maart: Nieuwsbrief nr. 5 verschijnt 

 

Informatie/meeloopochtend voor ouders en leerlingen die nog vier jaar moeten worden 
 

Op dinsdag 27 februari, nodigen het team van BS Ondersteboven en haar leerlingen  alle ouders met 
hun kinderen onder de vier jaar uit, uit zowel de nabije als de verre omgeving uit, om een kijkje te 

komen nemen binnen onze bruisende basisschool. U wordt in de gelegenheid gesteld om de 

leerkrachten en leerlingen aan het werk te zien, zodat u onze werkwijze met eigen ogen kunt 
aanschouwen, de sfeer met al uw zintuigen kunt proeven en u kunt ervaren hoe het voelt om als 

betrokken ouder door onze levendige, kleinschalige, kleurrijke, gezellige en kwalitatief goede school te 
lopen. Onze groepsleerkrachten, die daarnaast elk een eigen specialisme hebben, staan klaar om u 

met open armen te ontvangen en al uw vragen te beantwoorden die u wilt stellen.  
Het programma van deze ochtend is als volgt: 

9.00 – 9.30 Algemene rondleiding door de school en aansluitend info over de kleutergroep, verzorgd 

door directeur, intern begeleider en leerkracht van groep 1-2. 
9.30 – 10.15 Voorleesmoment in de kleuterklas – voor nieuwe ouders met hun bijna-kleuters tussen 

de leerlingen van groep 1-2, met aansluitend een knutselactiviteit.  
10.15-10.45 Koffie/Thee, waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen.  

Hagendoornweg 2 Geulle – Moorveld info.ondersteboven@innovo.nl www.bs-ondersteboven.nl  
 

De school die je hart verwarmt, waar je de open sfeer voelt: de school waar je je thuis voelt 

 

 

 

 

 

 

Informatie-ochtend 

Bs. Ondersteboven 

 

dinsdag 27 februari 2018 

9.00 – 10.45 

 
     Basisschool Ondersteboven 

      Hagendoornweg 2 
      6237 NP Moorveld-Geulle 

      Tel: 043-3641630 
      info.ondersteboven@innovo.nl 

      www.bs-ondersteboven.nl 
 

mailto:info.ondersteboven@innovo.nl
http://www.bs-ondersteboven.nl/
mailto:info.ondersteboven@innovo.nl


SPEERPUNTEN 

* Kleinschaligheid en geborgenheid 

* Persoonlijke aandacht 

* Creativiteit en spontaniteit van zowel leerlingen als team 

* Werken met de nieuwste versie van ‘Schatkist’ en ‘Veilig Leren Lezen’ 

* Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hoog in het vaandel  

* Leerlingen, groot en klein zorgen voor elkaar en met elkaar 

* Leren is een feestje 

* Moestuin voor elke groep 

* Samenwerken en ontmoeten: alle leerlingen samen in één gebouw 

* Engels van groep 1 t/m 8  

* Sociaal-Emotionele ontwikkeling volgens Finse methode KiVa 

* BSO, Peuterspeelzaal en TSO in het schoolgebouw  

* Nauwe samenwerking met omgeving en verenigingsleven 
     

  Overblijven op school 
 

Een groot aantal kinderen blijven over op onze school.  

Voor degene die dit per half jaar betalen, willen wij u erop attenderen dat per 1 februari de 2e helft 
van dit schooljaar in gaat.  

 
De kosten voor een half-jaarkaart bedragen:   

- voor de groepen 1 t/m 4 kost € 65,= 
- voor de groepen 5 t/m 8 kost € 75,= 

 

Ter herinnering:  
Voor de Kerstvakantie zijn de facturen voor de losse overblijfbeurten van de 2e periode van dit 

schooljaar aan de kinderen mee naar huis gegeven.  
Voor een aantal kinderen is deze betaling nog niet voldaan. 

 
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer: 
 

 NL41 RABO 0116.5975.85 t.n.v. Innovo, 
inzake bs. Ondersteboven o.v.v. naam en groep van Uw kind(eren). 
 

Nieuws van de Kerstwerkgroep 
 

Het kerstdiner was een zeer geslaagde activiteit. In alle groepen werd gezellig gesmikkeld en 

gesmuld!  
Voor komende Kerstmis staat de hap-stap-wandeltocht op het programma, het jaar erna zullen we 

weer in de avond een kerstdiner organiseren. 
 

 

Nieuws uit de groepen 1 en 2 
 

Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie zijn Xam, Zjuul en Lizzy bij ons in de klas gestart. Van harte welkom in onze 

groep! We wensen jullie een onvergetelijke kleutertijd toe en veel plezier op onze basisschool! 
 

 

 
 

 
 

 



                    Kerstspel Ave Maria                                                            Kerstspel op school 

 

 
 

Kerstdiner 
Wat was het gezellig en spannend om ’s avonds op school te komen genieten van het kersdiner! 

Smikkelen, verhalen, liedjes en spelletjes…een heerlijke avond! 

 

 

Thema ‘Winter’ 
De winter is in volle gang. Brr, het is koud! Hoe weten we dat het winter is? Welke kleding heb je dan 

aan? Wat voor weer kan het zijn in de winter en hoe weet je of je kunt schaatsen? Kunnen de vogels 

voor zichzelf zorgen en hoe kunnen we hen helpen? Dat alles ontdekken we in het anker Winter van 
Schatkist. 

 
Wat beleven we met Pompom? 

Pompom vraagt zich af of het al winter is. De kinderen onderzoeken met de jaarkalender of het al 

winter is, welke maanden de wintermaanden zijn en hoelang de winter duurt. Pompom heeft zin om 
met Loeloe in de sneeuw te spelen. Maar dan moet er wel sneeuw liggen. Samen met Pompom 

bedenken de kinderen welke winterdingen ze ook kunnen doen als er geen sneeuw ligt. Buiten heb je 
een winterjas nodig. Samen met Pompom ontdekken de kinderen welke bijzondere kenmerken een 

winterjas heeft. 
 



Wat beleven we met Zoem? 

Zoem is in de tuin op zoek naar bloemen om lekker aan te ruiken, maar het is winter en het is kaal. Er 
is geen bloem te zien. Daarom vliegt Zoem naar binnen. Daar hoort hij dat Loeloe samen met oma 

naar de kapper gaat. Zoem gaat mee. In de kapsalon is er voor Zoem van alles om te ruiken. Hij ruikt 
bijvoorbeeld bloemenshampoo. Maar opeens vindt hij het niet meer lekker ruiken. Wat zou het zijn? 

Loes, de hond, weet wat het is … hondenpoep onder de schoen van Loeloe. Dan schrikt Zoem als hij 

de deurbel van de kapsalon hoort. De bel klinkt als /lll/. De kinderen doen de deurbel na en voelen 
wat er gebeurt met je tong als je /l/ zegt. Je voelt je tong net achter je tanden. Je tong kan daar heel 

lang blijven staan. We ontdekken dat de /l/ ook in Loes zit! 
 

Wat doen we in de groep? 

 We bedenken welke winterdingen je binnen en buiten kunt doen in de winter. We schrijven alles 

op de ankerflap. Komt u eens kijken wat wij bedacht hebben? Het is leuk als u iets van de flap 

ook thuis met uw kind gaat doen.  

 Pompom wil graag schaatsen. Het weer bepaalt of je kunt gaan schaatsen, en het is elke dag 

anders. We praten verder over het weer en het weerbericht in de groep. Ook doen we het weer 

na met onze stem: de regen, het onweer en de wind. 

 Pompom heeft per ongeluk vogelvoer mee naar school genomen in plaats van zijn lunch. We 

bedenken waarom we vogels voeren en hoe we nog meer voor hen kunnen zorgen. We 

ontdekken wat vogels graag eten en maken elke dag een lekker hapje voor hen. 

 We bedenken allerlei spelletjes die je met je lichaam kunt doen om het warm te krijgen als je het 

koud hebt. 

 We ontdekken wat er gebeurt als we ijs warm maken. Zo zien we wat smelten is. We hebben heel 

veel ijsblokjes nodig. Helpt u ons mee? Het is fijn als u met uw kind thuis ijsblokjes maakt en ze 

mee naar school neemt.  

 We onderzoeken hoe een dier zich warm kan houden en hoe mensen dit doen. We kijken naar de 

verschillen en de overeenkomsten. Uw kind kan er vast iets over vertellen.  

 Samen met Pompom bekijken we aan het einde van het anker welke winterdingen we binnen en 

buiten kunnen doen. De kinderen maken er een filmpje over voor Loeloe. Ze vertellen wat het 

voorwerp is en wat je ermee kunt doen. 

 

Ankerthema: Brr, wat koud! 
Pompom en Loeloe gaan buiten spelen. Loeloe wil zonder jas spelen, maar dat is veel te koud. Ze 

haalt een deken van oma en slaat die om zich heen. Maar met een deken kun je niet fijn spelen. We 
bedenken allerlei manieren om het warm te krijgen door te bewegen met ons eigen lichaam.  

Daarna onderzoeken we nog meer over ‘koud’. Wat gebeurt er als je ijs binnenzet? We leren het 

begrip smelten kennen. En hoe kan een poes zichzelf warm houden? Wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten met de mensen? We bedenken ook welke materialen er zijn om je warm te houden, 

zoals een jas en een deken, een kruik en een kachel. Omdat Loeloe het koud heeft, heeft oma een 
idee. We maken voor Loeloe voor elke dag een sjaal. De kinderen mogen zelf bedenken welke sjaal ze 

willen maken. Ze gaan aan de slag met patronen die ze zelf hebben bedacht. 

 
Hoe kunt u aansluiten bij het anker? 

Nadat het anker een week is opgestart, kunt u met uw kind het volgende doen: 
 

Een kijkje in de groep 
 We maken een gezellige hoek om winterspelletjes te spelen. Uw kind mag een gezelschapsspel 

(dat het kind zelf kan spelen) van thuis mee naar school nemen (op dinsdag 30 januari). In de 

winter is het fijn om binnen een spelletje te doen! 

 In de ontdekhoek onderzoeken we hoe ijsblokjes snel, langzamer of heel langzaam smelten. We 

doen een ijsblokje in lauw en koud water, in een washandje en in een thermosfles. De kinderen 

blazen met een rietje op een ijsblokje en strooien er zout of suiker overheen. Ze kiezen steeds 

twee situaties, vergelijken die met elkaar en kijken wanneer het ijsblokje het snelste gesmolten is. 



Komt u eens bij ons kijken? Dan kan uw kind vertellen wat we ontdekt hebben. Jullie kunnen de 

onderzoekjes ook thuis nog eens doen. 

 

Samen praten 
Praat samen met uw kind over de winter als u naar buiten gaat. Wat valt op aan het weer? Is het 
koud, bewolkt, waait de wind of ligt er misschien sneeuw? Welke kleding hebben jullie aan om jezelf 

tegen de kou te beschermen? Hoe voelt het als je geen jas aan hebt? Probeer dit eventueel kort uit. 
Praat er daarna met uw kind over waarom jullie winterkleding aan hebben. Laat uw kind vertellen 

voor welk lichaamsdeel de kleding is, van welk materiaal de kleding is gemaakt en waarom dat zo is.  

 

Samen doen 
 Speel een aantal spelletjes met uw kind om warm te blijven. Wat kunnen jullie doen om warm te 

blijven? Doe het samen. Denk bijvoorbeeld aan: springen, rennen, met de armen in de lucht 

zwaaien, enzovoort. 

 Kijk samen naar het weerbericht. Bijvoorbeeld na het jeugdjournaal. Wat wordt er verteld over 

het weer? Wat betekent dat voor de kleding die jullie morgen aandoen? En klopte de 

weersvoorspelling ook? Ga dit samen na.  

 Als het vriest, zet dan samen met uw kind een bekertje water buiten. Kijk ’s morgens samen of 

het ijs is geworden. En zet een bakje buiten als het sneeuwt. Zet het bakje de volgende ochtend 

binnen en kijk samen wat er gebeurt. 

 

Suggestie: Van thuis naar school 
Maak samen een vogelvoederhuisje van een leeg melkpak. Maak een gaatje in de bovenkant van het 

melkpak en doe er een touwtje doorheen. Hiermee kunt u het vogelvoederhuisje ophangen. Knip 
daarna een of meer ruime gaten in het melkpak, net boven de bodem of laat uw kind een gat 

uitprikken. Zoek een takje en steek het samen in een gaatje in de onderste rand van het melkpak, net 

onder het gat dat jullie uitgeknipt hebben. Hierop kunnen de vogeltjes landen om vervolgens in het 
huisje te gaan eten. Laat uw kind het vogelhuisje naar eigen idee versieren. Als u ideeën wilt opdoen, 

zoek dan eens op internet met de zoekterm ‘vogelvoederhuisje maken melkpak’. Leg, als het 
vogelvoederhuisje klaar is, wat lekkers in het huisje en hang het huisje buiten op. Tel samen eens 

hoeveel voer jullie hebben neergelegd en kijk na een tijdje hoeveel de vogels hebben gegeten. Maken 
jullie een foto van het huisje? We vinden het leuk om de foto op school te bekijken! 

 

Later binnenkomen 
De laatste tijd merken we dat als leerlingen een paar minuten later op school aankomen, ouders met 

hen mee naar binnen gaan en helpen met de jas en de tas. Mocht u iets verlaat zijn, zet uw kind dan 
bij de deur af en laat hem/haar zelfstandig naar de klas lopen. Voor klasgenootjes kan het verwarrend 

zijn als ouders van andere kinderen wel binnen zijn, terwijl hun ouders al weg zijn. Voor de rust is het 

het fijnst als u uw kind daarom bij de schooldeur afzet. Alvast bedankt! 
 

Kleine cowboy 
Vrijdag gaan we naar het theater, een bijzondere belevenis! We hopen om 12.00 terug te zijn, het kan 

zijn dat we iets verlaat zijn, de exacte eindtijd van de voorstelling weten we niet.  
Ontspannende kijktip 

Elke zondagavond ‘De luizenmoeder – 20.25 NPO 3 

Deze comedyserie speelt zich af in een van de meest herkenbare arena's in Nederland: de 
absurdistische wereld van de basisschool. Een bijzondere minimaatschappij met eigen 
schoolpleinregels, traktatiebeleid, parkeerbeheer, zwaai-afspraken, hangouders, 
tienminutengesprekken, verantwoorde verjaardagstraktaties, klassen app-groepjes, klaarover-diensten 
en... luizenmoeders. 
Juf Mariska, Juf Inge, Juf Peggy, Meester Roel  
 

 
 

 

 



  Nieuws uit de groepen 3 en 4 

 
Even terugblikken op de afgelopen periode: 

Een drukke, maar super sfeervolle, gezellige tijd, de donkere dagen richting kerst… 
 

We hebben hard gewerkt om mooie spulletjes te maken voor de kerstmarkt. Deze markt werd druk 

bezocht en was een groot succes!! Er was zoveel leuks te koop: kerstballen met foto’s, engeltjes, 
vogelhuisjes, kerstboompjes, flessen, zoveel leuks….voor ieder wat. 

Er was lekkere soep te koop en wafels. Het heeft allemaal heerlijk gesmaakt. 
 

Met groep 1 en 2 zijn we naar de markt in Geulle geweest en hebben we kerstwensen in de boom 
gehangen. We hebben kerstliedjes gezongen met elkaar. Er was een kerstman die op een tuba 

speelde. Het was een mooi samen zijn. 

We zijn flink verwend geworden met chocomel en iets lekkers en ook nog enkele smartgames voor op 
school. Dank je wel hiervoor! 

 
In de klas hebben we kerststukjes gemaakt. Het rook heerlijk en was leuk om te doen!! Met hulp van 

ouders is zo’n activiteit altijd geslaagd! Dank je wel! 

 
Ook hadden we voor het eerst een kerstdiner! Dat was super fantastisch! In het donker naar school 

komen……wauw wat een entree……….lampjes langs de rode loper en onder de mooie ballonnenboog 
door……..iedereen in zijn mooiste kleren….. 

De school was omgetoverd tot een mooi restaurant, met mooi gedekte tafels, menukaartjes.  
Ook kon je er heerlijk eten!!!! Wat was dit gezellig!!!! 

In dat restaurant komen we heel graag nog een keer terug!! 

 

  
 

  
 

Na de kerstvakantie zijn we weer flink aan het werk gegaan. 



In het kader van de zilveren weken hebben we weer diverse Energizers uitgevoerd, leuke spelletjes 

even tussendoor ter ontspanning en ter behoud van een fijne sfeer in de groep. 
Ook heeft een leerling uit groep 5/6 voorgelezen aan iemand uit groep 3/4. Een leuke activiteit 

waarbij er met veel plezier werd geluisterd naar een mooi prentenboek. 
Op dinsdagmiddag 30 jan. houden we een gezelschapsspellenmiddag door de hele school.  

Groep 1/2/3/4  worden gemengd in 2 groepen en gaan lekker samen spelletjes spelen. 

Spellen mogen van thuis worden meegebracht. Dit is van 13.45-14.45 uur. 
 

Bij groep 3 is het feest na kern 6. Dan zijn alle letters aangeboden! We hebben een letterfeest 
gehouden in de klas. Dat was superleuk! We speelden een letterbingo en we kregen zelfs letterchips!! 

Natuurlijk werden de kinderen uit groep 3 beloond met een mooi letterdiploma! We zijn supertrots op 
deze kanjers!!! 

 

Vrijdag 26 januari brengt onze groep een bezoek aan het theater. Dit weten de ouders al via een 
eerdere mail.  We gaan kijken naar de voorstelling: De kleine cowboy. Het wordt gespeeld door 

dezelfde acteurs die ook Bezoek voor beer speelden. We hebben er heel veel zin in. Ouders die ons 
vervoeren, bedankt hiervoor! 

 

Veel groetjes van juf Danjelle juf Peggy en juf Inge  
 

  Nieuws uit de groepen 5 en 6 
 

Hallo allemaal,  

Maandag 15 januari zijn we naar het theater in Kerkrade geweest. Het was een super leuke 

voorstelling van het philharmonisch orkest, de liefhebber. De kinderen waren allemaal even 

enthousiast bij terugkomst. Dit hadden we zeker niet willen missen!  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afgelopen maandag zijn we gestart met een polonaise door de hele school om te vieren dat we een 

prins, prinses en hofnar in huis hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Na de carnavalsvakantie is er het goede voornemen om met de leerlingen aan de slag te gaan met 

het haken van een klein lapje. Ik ben benieuwd of het gaat lukken… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Nieuws uit de groepen 7 en 8 

 
Na de kerstvakantie zijn we rustig gestart in groep 7 en 8. Maar al gauw zijn we vanaf de tweede 

week gestart met de bekende cito ’s. Voor groep 8 houden we de definitieve adviesgesprekken op 
maandag 5 en donderdag 8 februari van 15.15 u tot 17.15 uur. Elk gesprek duurt ongeveer 15 

minuten. De inschrijving voor deze dagen wordt binnenkort opengesteld.  

 
De leerlingen van groep 8 mochten en mogen gastlessen volgen bij het Voortgezet Onderwijs en 

zowel groep 7 als groep 8 kunnen de open dagen van de middelbare scholen bezoeken.  
 

Daarnaast is er ook aandacht voor de zilveren weken; groep 7 heeft voorgelezen aan groep 1 en 

groep 8 heeft voorgelezen aan groep 2. Zowel de jonge als de oudere leerling kan hiervan genieten. 
Tevens gaan wij dinsdag 30 januari gezelschapsspelletjes met elkaar spelen. De groepen 5 t/m 8 

worden dan gemengd. De leerlingen mogen dan zelf van thuis gezelschapsspelletjes meebrengen naar 
school.  



 

In de bibliotheek is er geknutseld onder leiding van Anouk, Kim en Magda. Er zijn leuke 
carnavalswerkjes gemaakt en deze hangen op in de aula ter versiering.  

 

             
 
 

Een nieuwe activiteit op het gebied van ICT is dat groep 7 en 8 programmeerlessen krijgt. Leerlingen 
groeien op in een wereld die steeds meer beïnvloed wordt door technologie. Ze gebruiken het 

dagelijks, maar weten vaak niet hoe technologie echt werkt.  

We volgen het computerprogramma van Bomberbot en op een leuke, speelse manier leren de 
leerlingen hoe ze moeten programmeren. Bomberbot is een volledig uitgewerkte lesmethode waarbij 

leerlingen werken aan belangrijke 21e -eeuwse vaardigheden (zoals kritisch en creatief denken, 
problemen oplossen, samenwerken en communiceren). 

 

Afgelopen maandag hebben we al op de vroege morgen de 
polonaise gedanst, want we hebben een Prins, Prinses en een 

hofnar op onze school en in onze klas.  Voorop Prins Tjeu, gevolgd 
door Prinses Nina en hofnar Finn en vervolgens alle kinderen van 

de hele school.   
We gaan ook knutselen voor het defilé op school. Dit doen we op 
woensdag 31 januari van 10.30 u tot 12.30 uur. En daarnaast gaan 

we carnavalspoppen en -wagens (miniaturen) knutselen. 
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school.  

 
 

Ik wens jullie allemaal een fijne Vastenavond en/of een leuke 

voorjaarsvakantie.  
 

Groeten,  Juf Dominique  
 

  Nieuws van De Bökskes 
 

Gäöl, 15 januari 2018. 

       

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseren we weer ons 
kinderdefilé met dit jaar als thema: 
 

Veer Vöschje noa de Vasteloavend. 
 

met aansluitend een springmiddag. 
 



Ook dit jaar nodigen wij alle kinderen van basisschool Ondersteboven met hun ouders, verzorgers, 

opa’s, oma’s, ooms, tantes, broertjes en zusjes uit om samen met onze jeugdraad mee te lopen in 
onze bonte stoet om ons nieuwe prinsenpaar in het zonnetje te zetten.  

 
Het defilé zal starten om 13.33 uur vanaf het marktplein richting het “Wapen van Geulle” waar het 

nieuwe prinsenpaar op ons wacht. Hier zal een korte ceremonie plaatsvinden. Wij van de Bökskes 

stellen het zeer op prijs als de gastverenigingen hier hun medewerking aan willen verlenen. 
 

Aansluitend zullen alle kinderen, bij terugkomst in de harmoniezaal, een leuke attentie ontvangen. 
 

Ter voorbereiding op ons defilé willen we op woensdag 31 januari 2018 onder schooltijd van 10.30 
uur tot 12.30 uur met alle kinderen samen een mooie “Vöschj-hoed” gaan knutselen.  

We zoeken hiervoor nog ouders die ons hierbij willen meehelpen. Vind je het gezellig om mee te 

komen knutselen dan mag je een mailtje sturen naar kim.bokskes@ziggo.nl 
 

Alvast vriendelijk bedankt voor jullie hulp! 
 

Graag zien we jullie op zaterdag 3 februari 2018 a.s. en willen we iedereen alvast een geweldig 
vastelaovend seizoen toewensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Bökskes Gäöl 
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