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Agenda
Dinsdag 14 november : Skateclinic groepen 3 t/m 8
Woensdag 22 nov.
: inspraakavond verkeerssituatie rondom school om 19:30 uur
Maandag 4 december : alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team
Dinsdag 5 december
: Sint op school
Donderdag 7 december : 3e nieuwsbrief
Vrijdag 8 december
: 1e rapport
In week 50: dinsdag 12-12 t/m vrijdag 15-12 zijn de rapportgesprekken
Dinsdag 19 december : Kerstmarkt van 15.00 uur t/m 16.30 uur
Donderdag 21 dec.
: Kerstdiner van 17.30 uur t/m 19.00 uur (’s middags zijn de leerlingen vrij).
Nieuws uit de groepen 1 en 2
Bezoek aan boerderij
Op dierendag brachten wij een bezoek aan een mooie boerderij in Brommelen, bij Boer Peter. Eitjes
werden geraapt, noten werden verzameld, kippen werden losgelaten, hondjes werden geaaid,
pauwenveren werden bewonderd, kalfjes sabbelden op kleutervingers, er werd op koeien en paarden
gehobbeld, gepicknickt op de hooiberg en nog veel meer! We waren zelfs nog op tijd daar om te zien
hoe de melk van de machine naar de melkwagen ging! We leerden waar melk allemaal voor gebruikt
wordt. Het was een leuke en leerzame ochtend!

Thema Wonen + Sinterklaas
Het thema ‘wonen’ is nog in volle gang. We leren van alles
over diverse soorten huizen, wat er bij verbouwen komt
kijken enz. Ook vinden ze het leuk te weten wat hun eigen
huisnummer is, dus dat is leuk om thuis te kijken waar het
nummer hangt. We hebben besloten dit thema door te
laten lopen, als volgende week het Sinterklaasthema van
start gaat. Volgende week start het Sinterklaasjournaal op
televisie. Wij volgen het programma en het bijbehorend
lespakket. Zo wordt het voor de kleuters één groot
verbonden geheel, dat natuurlijk heel mooi is voor de
totaalbeleving.
Ekstertjes en verzamelaars en shopaholics in de dop ;)

“Knikkers glimmen mooi, speldjes van anderen glitteren zo prachtig, de knutselspullen van de klas
blinken en ik kan ook nog wel wat extra legoblokjes thuis gebruiken….oh oh oh….wat zou ik dat toch
graag mee naar huis nemen. En al dat geld uit de speelkassa…daar kan ik veel van kopen! Handig
zo’n broekzak!”

Misschien heeft u het een beetje meegekregen deze week. Het viel mij al een tijdje op dat er wel eens
iets verdwijnt uit de klas, of dat ik ineens vreemde vormen broekzakken zie. Gisteren hebben we hier
een gesprek over gehad in de klas. We hebben het gehad over spullen die van thuis zijn, spullen die
van school zijn enz. Ook hebben we benoemd dat als iedereen alles maar meeneemt, we op school
niet genoeg hebben om mee te spelen/knutselen (ook al vind je het heel mooi). Eerlijk vertellen is
altijd beter…toen we het erover hadden in de kring, werden er speelgoedbiljetten uit truien gehaald
en knikkers teruggegeven. (Natuurlijk moest ik diep van binnen behoorlijk lachen bij het idee dat een
aantal dames samen wilden gaan winkelen van het gescoorde bedrag uit de speelgoedkassa). Zou u
het er thuis ook nog eens over willen hebben? Mocht u iets vreemds tegenkomen in een
jas/tas/broekzak waar u twijfels over hebt, kunt u het natuurlijk altijd aan uw kind/mij vragen. Alvast
bedankt!
Sint Maarten
Vrijdag gaan we met pompoenen knutselen voor Sint Maarten (dat aanstaande zaterdag plaatsvindt).
Wat een leuk idee van de ouderraadwerkgroep! We hebben er zin in!
Bollen planten
Aanstaande maandag 13-11 komt meester Pierre bollen planten – narcissen, tulpen enz. De kleuters
gaan hem helpen in onze tuin! Wilt u uw kind deze dag kleren aantrekken die vies mogen worden en
zorgen voor regenlaarzen/ander geschikt tuinschoeisel?

Prietpraat en kleuterlogica


Juf: “Jongens, als jullie de knikkers in het riool rollen, krijgen we ze niet meer eruit. Ik kan
niet in die put komen.”
Kleuter: “Ik heb nog nooit een knikker in een viool gestopt!”



Kleuter: “Ik heb drek onder mijn neegels!”



Kleuters: “Juf, jouw baby wordt een meisje!”
Juf: “Waarom denk je dat?”
Kleuter: “Omdat jij zelf een meisje bent!”



Een paar meisjes komen over mijn buik aaien en beginnen te kietelen. Ik begin te lachen en
te wiebelen.
Kleuter: “Jufffff, we weten het al!!! Jouw baby kan niet tegen kietelen!”

Hartelijke groeten,
Juf Mariska, juf Inge, juf Peggy en meester Roel

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Wat wordt er hard gewerkt in onze groep en wat doet iedereen zijn best!!
Groep 3 heeft kern 3 afgesloten en daarmee ook de herfstsignalering.
De resultaten hiervan vindt u achterin het werkboekje kern 3 van elk kind.
Nu zijn we van start gegaan met kern 4.
In de ouderbrief hebt u meer informatie hierover kunnen lezen.
De afgelopen periode hebben we genoten van de Kinderboekenweek.
Het thema was gruwelijk eng.
Iedereen mocht bij de opening verkleed naar school komen. Dat was al een leuk begin.
Vervolgens hebben we in de klas vooral gewerkt rondom het prentenboek van de Gruffalo.
Hier hadden we ook een luister-cd van en we hebben zelfs het
verhaal in het Engels gehoord!
Mooie tekeningen van de Gruffalo (wasco met ecoline erover) waren
te bewonderen tijdens de tentoonstelling.
Evenals spoken, vleermuizen, spinnenwebben en nog meer om bij te
griezelen…..
Ook was het erg leuk dat de kinderen uit de hogere groepen hebben
voorgelezen aan de kinderen uit de onderbouw. Kortom: een zeer
geslaagde Kinderboekenweek!!
Op woensdag 8 november hebben we pompoenen uitgehold.
Iedereen had een lepel bij zich en met hulp van enkele
ouders hebben we lekker gewerkt! Met de appelboor kon je
mooi rondjes uithollen en met behulp van spijkers,
wasknijpers zijn de pompoenen nog mooier versierd.
Het was een leuke activiteit! Mooi om er een lichtje in te
zetten als het donker is….. In de klas hebben we voor Sint
Maarten ook nog lampionnen geknutseld.
Als er ouders zijn die het leuk vinden om een keer te helpen of een groep te begeleiden, graag!
Loop gerust even binnen en we plannen een knutselmoment.

Bieb: yes, we mogen bibliotheekboeken lenen om thuis te lezen!!
Voor groep 3 en 4 was dit eerst op donderdag, maar dit zal vanaf nu zijn op dinsdagmiddag.
Die dag moet ook de bibliotheektas mee naar school, want als je de tas niet bij je hebt, kan het boek
niet mee naar huis…..
Helpt u uw kind hieraan te denken?
Maandag 13 november kunnen de kinderen die het leuk vinden om meester Pierre te helpen in de
schooltuin oude schoenen of laarzen meenemen naar school.
Meester Pierre zal met elke groep bloembollen gaan planten…… zodat we in de lente kunnen gaan
genieten van tulpen en wie weet wat nog meer…..
Vol verwachting klopt ons hart, want vanaf 13 november begint het Sinterklaasjournaal…..
Een spannende tijd breekt aan, binnenkort komt sinterklaas weer met de boot naar Nederland.
Veel groetjes juf Danjelle, juf Peggy en juf Inge

Nieuws uit de groepen 5 en 6
De leerlingen hebben ieder een bibliotheektas gekregen om hun boek voor thuis veilig en netjes in te
vervoeren. Onze dag om een boek om te ruilen is vanaf deze week verwisseld, in plaats van dinsdag
ruilen wij de boeken nu altijd op donderdag in.
Graag wil ik u ervan op de hoogte brengen dat er al veel leerlingen van groep 5/6 hun huiswerk
vergeten.
Op dinsdag moeten ze het huiswerk van rekenen af hebben en op donderdag het huiswerk van
taal. Het is tot nu toe altijd één bladzijde die ze moeten maken, ze hebben er een week de tijd voor.
Aangezien het voor de leerlingen van groep 5 nieuw is om huiswerk te krijgen kunt u uw zoon/dochter
begeleiden bij het plannen van het huiswerk. Voor de een werkt het om het de dag te maken waarop
ze het op krijgen, voor de ander is het prettiger als het huiswerk in kleine stukjes wordt opgedeeld
over meerdere dagen en er zijn ook leerlingen die nog veel activiteiten na school hebben die erop
gewezen moeten worden op welke dag het voor hun het beste uitkomt om het huiswerk te maken.
Het zou zeer fijn zijn dat u uw zoon/dochter hierbij begeleidt.
Nog een extra reminder: We gymnastieken op dinsdag en vrijdag. Er zijn namelijk leerlingen die
regelmatig hun gymtas vergeten.
Nieuws uit de groepen 7 en 8
De afsluiting van de Gouden Weken was voor ons het schoolkamp. We kunnen terugkijken op een
zeer leuk en geslaagd schoolkamp. We hebben samen leuk geknutseld, gezelschapsspelletjes
gespeeld, gewandeld in de natuur en een geweldige quiz met de mysterieuze gastheer gehouden. Ook
was er met het schoolteam het levend Cluedo en uiteraard werd de disco met de spelletjes van
meester Pierre gespeeld. En op de laatste dag hebben wij een bezoek gebracht aan het Amerikaans
kerkhof in Margraten en het subtropisch zwembad Mosaqua in Gulpen. Kortom: we zijn een hechtere
combinatiegroep geworden mede dankzij een geslaagd schoolkamp.
Bureau Halt is inmiddels drie keer op bezoek geweest. We hebben gesproken over jeugdcriminaliteit,
online veiligheid en groepsdruk. Enkele tips om met een negatieve groepsdruk om te gaan, zijn: 1.
vraag je af: waarom doe ik mee met de groep? 2. Wees jezelf! 3. Durf ‘nee’ te zeggen! 4. Neem
iemand in vertrouwen, praat met je ouders. 5. Zoek een medestander in de groep, help elkaar. 6.
Verzin een smoes en loop weg.
Dit schooljaar maken wij gebruik van chromebooks. De leerlingen mogen na het werken in hun
reken- taal- of spellingswerkboeken aan de volgende computerprogramma’s werken: Rekentuin en
Taalzee. Alle leerlingen hebben de inlogcodes ontvangen van deze programma’s. Thuis mogen de
leerlingen ook werken aan deze computerprogramma’s. Het is gratis voor de leerlingen en je kunt
hiermee jouw vaardigheden verbeteren. Naast Rekentuin en Taalzee werken we aan Topomaster.
Groep 7 oefent Europa en groep 8 oefent de werelddelen. Zodra level 1, 2 en 3 is gemaakt, maken de
leerlingen de toets. Verder hebben de leerlingen uitleg gekregen over het maken van werkstukken en
Powerpoints. Er kan zo wel thuis als op school hieraan worden gewerkt. Inmiddels zijn we gestart met
spreekbeurten. Elke week houdt een leerling een spreekbeurt. Op onze website bij groep 7-8 kunt u
lezen wanneer uw zoon of dochter aan de beurt is.
Enkele activiteiten die zijn uitgevoerd:
het sporttoernooi bij Stella Maris en het maken van een lampion voor Sint Maarten. Deze lampionnen
werden gemaakt van voederbieten en werden gedoneerd door de familie van Femke Troquet.
Hartelijk dank hiervoor. Ook dank aan de hulpouders voor het vervoer naar Stella Maris en terug.
En de hulpouders bij het uithollen van de voederbieten. We weten nu allemaal wat het verschil tussen

een suiker- en een voederbiet is dankzij Monique. Dank je wel!
Wat staat er nog op de planning:
 Lootjes trekken voor Sinterklaas op 14-11
 Skateclinic op 14-11
 Sinterklaas vieren op school (surprise) op 5-12
 1e rapport wordt verstrekt op 08-12
 In week 50 van dinsdag 12-12 t/m vrijdag 15-12 zijn de
rapportgesprekken
 Kerstmarkt op 19-12 om 15.00 uur t/m 16.30 uur
 Kerstdiner op 21-12 om 17.30 uur t/m 19.00 uur (’s middags zijn de
leerlingen vrij).
November is de maand van “Nederland leest”, waarbij iedereen hetzelfde boek
leest en aan het eind van de maand over debatteert. Dit jaar is er voor de tweede keer ook een versie
“Nederland leest junior”. Bedoeld voor de leerlingen van groep 7/8 en onderbouw VO. Het thema is :
Robotica. Alle leerlingen hebben het boek “Cyber boy” van Tanja de Jonge gratis ontvangen van de
bibliotheek. We lezen het boek klassikaal en op 7 december gaan we samen met Ellen Timmermans
debatteren over dit boek.
Verder ben ik op zoek naar dames (moeders, oma’s, tantes en/of buurvrouwen) die een beroep
hebben in de sector Wetenschap & Techniek. Bent u een monteur, laborant, software-ontwikkelaar,
architect, lichttechnicus, productontwerper, voedingstechnoloog, procescontroleur, metaalbewerker,
game-ontwikkelaar etc. : wij zijn naar u op zoek! Heeft u een beroep in de wetenschap of in de
techniek, dan willen wij u het volgende vragen. Wilt u op school komen vertellen over uw werk? Als u
zich aanmeldt om in de klas over uw W&T-beroep te komen vertellen, wordt u uiteraard van tevoren
verder geïnformeerd over wat precies de bedoeling is. De leerlingen gaan in een project
(talentenkijker) hun eigen talenten onderzoeken en ontdekken dat het vakgebied W&T voor zowel
meisjes als jongens geschikt is.
Groeten en tot de volgende keer, Dominique Walsh
Skateclinic
Op dinsdagmiddag 14 november wordt er voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 een skateclinic
georganiseerd. Tijdens deze clinic staat veiligheid voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket
aan bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en een
helm.
Wanneer kinderen zelf skates en/of beschermers hebben, mogen ze deze donderdag meenemen. Voor
de andere kinderen worden deze materialen ter beschikking gesteld.
Voor de kinderen die skatespullen lenen is het van belang een pet/muts voor onder de helm mee te
nemen. Wanneer ze deze niet bij zich hebben, kunnen ze helaas niet deelnemen.

Beste ouder/verzorger,
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in
de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje
om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op Ondersteboven worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden
aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

Verkeer Hagendoornweg en omgeving
Regelmatig constateren buurtbewoners en medewerkers van school dat er vaak met hoge snelheden
wordt gereden op de Hagendoornweg en omliggende straten. Straten die een schoolroute
doorkruisen. Nog sterker; langs de Hagendoornweg ligt onze basisschool en een trapveldje
gerealiseerd voor de kinderen/jeugd. Dit veel gebruikte trapveldje is met groen omgeven. Kinderen
die het veldje verlaten worden pas op het laatst waargenomen door het verkeer dat vaak met veel te
hoge snelheid het trapveldje passeert. De kans op ernstige ongelukken is dus reëel aanwezig.
De hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer op de Hagendoornweg en omgeving is niet alleen
voor kinderen maar ook voor slechtzienden, ouderen, mensen die slecht ter been zijn en
rolstoelgebruikers, een niet te verwaarlozen bedreiging van hun veiligheid. Deze onveilige
verkeersituatie willen wij aandragen bij het gemeentebestuur van Meerssen met de vraag om gepaste
maatregelen te nemen.

Om het een en ander duidelijk in beeld te krijgen willen wij u graag uitnodigen voor een
inspraakavond welke gehouden wordt op woensdag 22 november a.s. om 19:30 uur in de
aula van basisschool Ondersteboven, Hagendoornweg 2 in Moorveld . Wijkagent Ingrid
Boekholdt zal eveneens aanschuiven. Aanmelden voor deze inspraakavond kan via
onderstaand mailadres of de invulstrook.

Ondersteunt u deze actie maar bent u niet in de gelegenheid om deze avond te bezoeken dat kunt u
dit laten weten via : a.vangeel139@gmail.com of via onderstaand invulstrookje welke u kunt inleveren
bij één van de twee adressen.
ELKE STEM GELDT, OOK DIE VAN U !
Met vriendelijke groet:
Angélique van Geel-Laven:.
Hub Kraft:
Rector Thijssenstraat 48
Rector Thijssenstraat 45
Moorveld
Moorveld
mail: a.vangeel139@gmail.com
__________________________________________________________________________________
Naam:………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………
Mail:………………………………………………………………………………………….
Spreekt zijn/haar zorg uit over de onveilige verkeersituatie op de Hagendoornweg in Moorveld.
Zal wel/niet de inspraakavond bezoeken.
Opmerking…………………………………………………………………………………………………………………………………

