
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2017-2018    Nummer 5 
 
Moorveld, 22 maart 2018 

 
  Agenda 

 
Donderdag 29 maart : Paasviering 
Vrijdag 30 maart : Rapport 2 mee naar huis 
Vrijdag 30 maart : Goede Vrijdag: school is voor alle leerlingen om 12 uur uit. 
Maandag 2 april : Pasen vrij 
Week van dinsdag 3 april t/m 6 april: rapportgesprekken 
Donderdag 5 april : Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8 
Vrijdag 13 april : staking basisscholen Nederland Zuid: Geen school 
Dinsdag 17 april : Eindtoets groep 8 
Vrijdag 20 april  : Koningsspelen 
Meivakantie: van 23 april t/m vrijdag 4 mei 
Donderdag en vrijdag 10 en 11 mei: Vrij i.v.m. Hemelvaart 
Vrijdag 18 mei  : Studiedag: alle leerlingen vrij 
Maandag 21 mei : Pinksteren vrij 
Dinsdag 22 mei  : schoolreis 
Maandag 11 juni : Studiedag: alle leerlingen vrij 
Donderdag 21 juni : nieuwsbrief 6 verschijnt 

 
  Nieuws vanuit de directie 

 

Inschrijven rapportgesprekken 
 

Op vrijdag 30 maart ontvangen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun tweede rapport. Aansluitend 
zijn er oudergesprekken voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7. Deze gesprekken vinden plaats in de 

week van  dinsdag 3 t/m vrijdag 6 april.  
De wijze van ‘boeken’ van dit gesprek zal op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de eerste ronde 

gesprekken.  

Op maandag 26 maart ontvangt u via de leerkracht van uw kind een mail met de uitnodiging voor het 
oudergesprek. In de toegezonden mail klikt u op de link en kiest u een dag en tijdstip dat u schikt. 

Vervolgens klikt u op opslaan om de keuze definitief te maken. De afspraak kunt u tot 72 uur 
voorafgaand aan het gesprek wijzigen. Als er geen tijdstip schikt, neem dan rechtstreeks contact op 

met de leerkracht.  

U dient per kind een afspraak te plannen. De leerlingen uit groep 7 nemen zelf ook deel aan het 
gesprek. Wilt u hiermee rekening houden tijdens het plannen?  

Het heeft sterk onze voorkeur dat gescheiden ouders gezamenlijk het gesprek bezoeken en elkaar 
informeren over de geplande datum.  

 
Start leerlingenpanel op bs. Ondersteboven 

 

Op onze school gaan we werken we met een leerlingenpanel. Het leerlingenpanel overlegt met de 
directeur over schoolaangelegenheden. Dit panel bestaat uit een, jaarlijks, wisselende groep leerlingen 

uit de groepen 5 t/m 8. Het leerlingenpanel komt met ideeën en voorstellen die goed zijn voor de 
school en de leerlingen. Als directeur  ga ik graag met leerlingen in gesprek over verbeteringen in 

onze school. 

 
     Basisschool Ondersteboven 

      Hagendoornweg 2 
      6237 NP Moorveld-Geulle 

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

      www.bs-ondersteboven.nl 
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Het leerlingenpanel komt zo’n vier maal per jaar bij elkaar. De zittende leerlingen hebben vooraf aan 

de bijeenkomst in hun groep gepolst welke zaken ingebracht moeten worden. Ze koppelen na de 
bijeenkomst de afgesproken zaken ook weer terug in hun groep. 

De volgende leerlingen zitten in het leerlingenpanel van bs. Ondersteboven: 
 

Groep 5: Juul en Naud 

Groep 6 : Emmy en Evi 
Groep 7: Giel en Ian  

groep 8: Nasteho en Willem 
 

Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de besproken kwesties en gerealiseerde 
zaken door het leerlingenpanel. 

 

 
  Nieuws uit groep 1 en 2 

 
Vier verloskundigen in de klas! 

 

 
 

De derde week van maart - week van de Lentekriebels! Op maandag 19 maart kwamen de 

verloskundigen van Verloskundige Praktijk Meerssen bij ons op bezoek voor een leerzame ochtend. De 
kleuters mochten meehelpen: buik opmeten, hartje luisteren en hartslag aflezen, gel afvegen, hun 

eigen knuffels en poppen werden gewogen en uit interessante boekjes kregen ze uitleg over de baby 
in de buik. Om het 'vliezen breken' (babyzakje) te simuleren mochten ze met een vinger zeepbellen 

kapot prikken. Wat was het een heerlijke ochtend, vol met gouden uitspraken! Juf: “Wie heeft er nog 

een vraag voor de verloskundigen?” Kleuter: “Het was zoooooow leuk!” De foto’s van de praktijk staan 
vanaf vandaag op hun facebookpagina: Verloskundige Praktijk Meerssen.  

 



Nieuw thema: ‘Dieren 

De komende periode werken we in de groep met het anker Dieren van Schatkist.  
Pompom heeft een heel speciaal knuffelbeest, een zandbakaap. Tim heeft geen dierenknuffel maar 

een echte spin, een tarantula! Pompom vindt de tarantula eng. We praten over gevoelens, zoals bang 
zijn. We leren ook andere dieren kennen: boerderij- en huisdieren, zoals een konijn, hamster, geit, 

hond en parkiet. We leren over de woonplek, het spelen, het eten en de jongen van deze dieren. We 

bedenken waarmee de dieren graag spelen en maken zelf speeltjes voor de dieren. Tot slot praten we 
over fantasiedieren. De kinderen gaan hun eigen fantasiedier bedenken en zelf maken. 

Wat doen we nog meer in de groep? 

 We bekijken de dierenknuffels die we mee naar school hebben genomen. Wat is er bijzonder aan 

de knuffels? Welke horen bij elkaar en waarom? We praten ook over een naam voor het dier en 

wat we weten over het dier. Bijvoorbeeld waar het woont en wat het eet. Alle dierenknuffels 

krijgen een plek in de klas. Komt u eens kijken? 

 We onderzoeken welke speeltjes dieren leuk vinden en maken zelf ook speeltjes voor dieren.  

 We leren over het konijn, de hamster, de geit, de hond en de parkiet. We lopen en bewegen als 

een dier door de speelzaal en we bedenken met welke geluiden we dieren naar ons toe kunnen 

lokken. Natuurlijk proberen we deze geluiden ook zelf te maken! 

 We maken zelf fantasiedieren en bedenken een naam voor het dier, waar het woont en wat het 

eet. De oma van Pompom wil van alle ideeën die wij hebben een fantasieknuffeldier maken. Bent 

u benieuwd welk dier het is geworden? In de laatste week van het anker kunt u het aan uw kind 

vragen. U krijgt ook nog een uitnodiging om alle dieren te komen bekijken.  

 

Wat beleven we met Zoem? 
Zoem heeft bij de sloot twee nieuwe vriendjes ontmoet, de libellen Naut en Wout. Ze gaan mee naar 

het bijenhotel, maar daar komen ze vast te zitten. Au, au, wat doet dat pijn! Ze zijn te groot voor de 
opening. Zoem maakt hen los. Naut en Wout roepen: ‘au, au’! Zoem ontdekt dat je /au/ ook in Naut 

en Wout hoort, maar dat de letters er verschillend uitzien. We praten door over de letter /au/ en 

ontdekken in de spiegel dat onze mond langzaam dichtgaat als je /au/ zegt. 
 

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 
 In de huishoek verzorgen we dieren. Komt u eens kijken hoe wij dat doen? Uw kind kan er vast 

iets over vertellen. 

 In de zandtafel maken we een kinderboerderij. Eerst maken we in het zand een indeling en dan 

richten we de boerderij in met hekjes, ander materiaal en natuurlijk dieren. We vinden het leuk 

als u komt kijken naar de boerderij. 

 

Samen praten 
Heeft uw kind een huisdier? Praat samen met uw kind over de woonplek, het eten en de verzorging 
van het dier. Maak een foto van uw kind bij de woonplek (kooi, hok, kom, terrarium stal). Geef de 

foto mee aan uw kind. In de klas praten we er graag verder over. 

 

Samen doen 
 Ga samen naar een (speel)boerderij of kinderboerderij. Welke dieren zijn er? Wat weet uw kind al 

over de dieren? En wat eten de dieren en hoe wonen ze? Welk dier vindt uw kind het leukst? 

 Laat uw kind al zijn of haar knuffeldieren verzamelen. Richt ergens een hoekje in waar uw kind 

net kan doen alsof hij of zij de dieren echt moet verzorgen. Laat uw kind hokken maken van 

bijvoorbeeld blokken rondom de dieren. Uw kind kan eten voor het dier zelf maken door het te 

tekenen op papier en uit te knippen. Leg zo veel mogelijk echte materialen bij de dieren, zoals 

een veger om de hokken schoon te maken, een bakje waaruit gegeten kan worden en een borstel 



om de dieren te borstelen. Laat uw kind meedenken over wat hij of zij nodig heeft om goed voor 

de dieren te kunnen zorgen. 

 

Van thuis naar school 
Laat uw kind thuis alle knuffelbeesten die hij of zij heeft ordenen door ze in groepjes te verdelen of in 
een rij bij elkaar te zetten. Welke dieren horen bij elkaar en waarom? Maak er een foto van en laat uw 

kind die meenemen naar school. In de klas gaan we ermee verder. 
 

Laat uw kind tot slot zijn of haar lievelingsdier tekenen op een blaadje. Laat uw kind de naam van het 
dier erbij ‘schrijven’ of schrijf hem er zelf bij.  

 

Afscheids/babyfeestje juf Mariska 27 maart 
 

Dinsdag 27 maart is mijn laatste werkdag, voor mijn zwangerschapsverlof. Na de zomervakantie zal ik 
in september/oktober weer aan de slag gaan. Het voelt gek om het jaar niet met de kleuters af te 

maken. Tegelijkertijd voelt het ook goed dat ik samen met de vervangster, juf Daniëlle een tijdje de 

klas heb gehad en we samen hebben kunnen optrekken, inwerken en overdragen, zodat de overstap 
voor jullie kinderen niet heel abrupt is (en voor juf zelf ook ). We gaan er dinsdag nog even lekker 

samen van genieten!  

 
Als er ouders zijn die het die ochtend leuk vinden om te helpen, dan zijn jullie van 8.30 tot 
ca. 10.00 van harte welkom om te helpen met de spelletjes. Aanmelden kan via de mail: 

mariska.sipers@innovo.nl.  
Graag wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen en de betrokkenheid in het afgelopen 

schooljaar én natuurlijk voor het begrip als het even iets minder ging en het meeleven met deze 

bijzondere gebeurtenis. Jullie zijn al ervaren ouders, met prachtige kinderen die ik dit jaar (en 
sommigen zelfs bijna 3 jaar) in de klas heb mogen hebben en waar ik als juf volop van genoten heb. 

 
Graag wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen en de betrokkenheid in het afgelopen 
schooljaar én natuurlijk voor het begrip als het even iets minder ging en het meeleven met deze 

bijzondere gebeurtenis. Jullie zijn al ervaren ouders, met prachtige kinderen die ik dit jaar (en 

sommigen zelfs bijna 3 jaar) in de klas heb mogen hebben en waar ik als juf volop van genoten heb. 
Als het ‘menneke’ geboren is, zal ik op school een keer langskomen om dat nu nog onzichtbare 

jongetje, mijn lieve kleuters te laten ontmoeten. Natuurlijk stuur ik ook een kaartje naar de klas.  
Tot ziens allemaal, ik klim nu op de blauwe wolk en wens jullie allemaal alle goeds toe en voor de 

kinderen die naar groep 3 gaan: héél veel plezier en succes! Geniet nog van de rest van het 
schooljaar samen met juf Daniëlle, juf Inge, juf Peggy en meester Roel! 

 

Hartelijke groeten, 
Juf Mariska, Juf Daniëlle, Juf Inge, Juf Peggy en Meester Roel 
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Nieuws uit groep 3 en 4 

 
Wat hebben we hard gewerkt de afgelopen maanden. Wat hebben we allemaal ons best gedaan!! 

Wat is het fijn werken met groep 3 en 4. 
Iedere dag leren we met en van elkaar. We proberen er iedere dag weer een feestje van te maken. 

 

Project Fiets 
In februari namen wij deel aan 

het fietsproject. 
De hele dag leerden we allerlei 

dingen over de fiets ( 
tandwielen, ketting, 

kettingkast, trappers). 

      
We deden een wedstrijd, 
mochten plakken, kleuren, 

knippen, we zagen een film en 
leerden een liedje. 

Het was een hele leuke, 

leerzame dag.  
 

 
 

 
 

 

Voor het thema lente hebben 
we mooie knutselwerkjes 

gemaakt. 
Er zijn mooie bloemenvazen met 

bloemen gemaakt, van klei zijn 

er vogels, schildpadden en 
schaapjes gemaakt. In de klas 

hangen ook bijzondere eieren 
op……met plaksel en 

ecoline…..echt héél mooi!! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Waar zijn we in de klas met rekenen mee bezig? 

In groep 3 zijn we veel bezig met splitsen. Bijv. hoe kun je 10 splitsen: in 10 en 0, in 9 en 1, 8 en 2, 7 
en 3 en zo verder. 

Het is handig als een kind de splitsingen vlug weet, vooral als we over het tiental gaan rekenen. 
 

Ook kunnen we naar een getal springen, vraag uw kind hier maar eens naar. 

28 wordt 2 sprongen van 10, en 8 kleine hupjes van 1. 
Maar je kunt ook 3 sprongen van 10 maken en 2 hupjes terug springen. 

 
Als uw kind het misschien over de dubbelen heeft, wordt bedoeld: 2+2; 4+4; 9+9 

Een bijna dubbel som betekent eentje meer of eentje minder, dus: 2+3, 2+1; 4+5, 4+3; 9+10, 9+8 
Dit hoort bij handig rekenen. 

 

In groep 4 zijn we met de klok bezig geweest: de hele uren, halve uren, kwart voor en kwart over, 
maar ook 5 voor en 5 over half. 

De tafeltjes komen aan bod en de kinderen krijgen een wc tafelblad mee naar huis. Hang dit ook thuis 
op. Zo kan er iedere keer even geoefend worden!! 

Ook kunnen de kinderen thuis aan rekentuin werken. Met dezelfde inlog als op school. 

Zeker doen!!! 
 

Voor muziek gebruiken we de methode Kazoo. Hier hebben we al leuke lessen uit gedaan. We hebben 
de zevensprong geleerd en hee daar is er iemand thuis en we hebben bliepjes van de robot 

uitgevoerd. 
 

Voorlezen bij Ave Maria 

Er zijn 2 groepjes kinderen gaan voorlezen bij Ave Maria. De oudjes genoten hiervan en de kinderen 
ook.  

 
  Nieuws uit groep 5 en 6 
 

Haken 

De afgelopen periode hebben we ons onderworpen aan het haken. De bedoeling was om er konijntjes 
van te maken, dat is bij verschillende leerlingen goed gelukt.  

Bij het haken hebben we hulp gehad van een aantal dames waarmee de juf op haar vrije dag samen 
haakt in het haakcafé.  

Wat hebben we precies gedaan: Eerst een vierkant lapje gehaakt, daarna een driehoekje gevormd 

door met naald en draad te werken, dit gevuld en aangetrokken. Het konijn werd toen gevuld en 
afgewerkt. Voor sommige leerlingen was het een gezellige bezigheid en voor sommigen een uitdaging. 

Toch zijn we met z'n allen de uitdaging aangegaan en rolden er enkele konijntjes uit onze handen. Zie 
foto's. 

 
Het proces: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het eindresultaat: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Fietsproject 
 
Het fietsproject was een groot succes. We hebben geleerd hoe een dynamo werkt, hoe een 
open en gesloten stroomverbinding werkt, hoe een fiets in elkaar zit om hem stevig genoeg 
te maken om erop te zitten en hoe een reflector werkt. Het was een aangename en 
leerzame dag. Zie foto's. 
  

 
 
 

 
 
Aandachtstraining 
 
Dinsdag 6 maart heeft de juf haar eerste lesdag gehad van de training voor aandacht coach 
(dinsdag 27 maart is de tweede trainingsdag).   
We hebben in de klas al enkele oefening samen gedaan met de juf. De eerste oefening was 
de bodyscan, hierbij ga je in stilte voelen hoe je lichaam voelt van top tot teen. De tweede 
oefening was de chillpositie, deze oefening bestaat uit het trainen van je aandacht, hierbij ga 
je in stilte zitten en voel je wat je eigen lichaam je te vertellen heeft. De derde oefening 
bestond uit het aandacht richten en verleggen door gebruik te maken van een klankschaal. 
We hebben ervaren dat bij iedereen het geluid van de klankschaal anders binnenkomt en 
dat de klank bij de ene persoon langer klinkt dan bij de ander.  
De oefeningen zijn bedoeld om de kinderen te leren hun aandacht te richten op zichzelf en 
op hetgeen ze aan het doen zijn, hun welbevinden positief bevorderen, beter om kunnen 
gaan met stressvolle situaties en hun hoofd leeg te maken.   
 
De ervaringen in de groep zijn tot nu toe erg positief!! 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  Nieuws uit groep 7 en 8 

 

In groep 7 en 8 zijn we dagelijks bezig geweest met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen etc. 
Daarnaast hebben we ook deelgenomen aan een aantal activiteiten zoals de dode hoek. Met een dode 

hoek bedoelen ze de plekken rondom de vrachtwagen waar je niet te zien bent voor de bestuurder 
van de vrachtwagen. In de klas hebben de leerlingen informatie van gastdocenten gekregen en 

deelgenomen aan een verkeersquiz. Vervolgens mochten de leerlingen buiten in de cabine van een 
vrachtwagen plaatsnemen om te ervaren wat het uitzicht van een vrachtwagenchauffeur is.  

In het kader van de week van het geld bezochten wij op vrijdag 16 maart een geldshow in Ulestraten. 

Tijdens de show mochten de leerlingen deelnemen aan een geldquiz. Het was een geweldige show en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Het fietsproject was een leuk en leerzaam project. Er werd hard gewerkt aan het in elkaar zetten van 

fietsen. Zie onderstaande foto’s. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
De volgende activiteiten staan nog gepland: 

- Clinic Pletsjmeppers op woensdag 28 maart en 4 april 
- Het tweede rapport wordt uitgedeeld op vrijdag 30 maart 

- Het verkeersexamen voor groep 7 en 8 is op 5 april 

- Route 8 (eindtoets groep 8) op 17 april  
- Koningsspelen op 20 april 

 
Voor het eerst hebben wij op school een kinderraad. De volgende leerlingen zijn hiervoor gekozen: 

groep 7: Giel en Ian en groep 8: Nasteho en Willem. Deze leerlingen gaan onder schooltijd samen met 
de gekozen leerlingen van groep 5 en 6 een paar keer per jaar met de directeur bij elkaar komen.  

 

Tot slot: enkele foto’s over de knutselwerkjes en tekeningen van groep 7 en 8. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Groeten, Juf Dominique 

 
 


