
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2018-2019    Nummer 2 
 
Moorveld,  8 november 2018 

 
  Agenda 

 
Vrijdag 9 november: Sint Maarten 

Vrijdag 23 november: 1e rapport 
Maandag t/m vrijdag 26 t/m 30 november: rapportgesprekken 

Woensdag 5 december: Sinterklaas 

Donderdag 6 december: studiedag team: alle leerlingen vrij  
Donderdag 13 december: Nieuwsbrief nr. 3 

 
  Carnaval 

 

Vrijdag 1 maart vieren we op bs Ondersteboven weer Carnaval 
Dit jaar willen we weer eens iets anders proberen. 

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 worden die dag om 10.30 uur op school verwacht 

Groep 5 t/m 8 gewoon om 8.30 uur 

De schoolactiviteit zal die dag om 14 uur afgelopen zijn (zie schoolkalender) 
 

We willen dit jaar de carnavalsmiddag weer in de Kollekamp gaan vieren. 
Vanuit het Kidspanel is gebleken dat dit een wens van de kinderen is. 

 
De ouderraad zal na 14 uur samen met ouders en kinderen nog verder feesten. 

Einde van de middag zal ongeveer 16 uur zijn. 

Ouders zijn vanaf 12 uur van harte welkom in de Kollekamp  ZET DIT DUS ALVAST IN JE AGENDA! 
De ouderraad kan bij het organiseren van deze middag nog hulp van ouders gebruiken. Info hierover 

volgt na kerst. 
Overzicht: 

Ochtend school 

12 u tot 14 u school springmiddag 
14 u tot 16 uur gezamenlijke springmiddag 

 
Werkgroep Carnaval 

 
  Isy 
 

Tijdens de informatieavond aan het begin van dit schooljaar is het gebruik van Isy aangekondigd als 

ons nieuwe communicatiemiddel. Met Isy kunnen we de communicatie tussen school en ouders 
optimaliseren. 

 
Vorige week hebben alle leerlingen een brief mee naar huis gekregen waarin de unieke inlogcode voor 

uw kind vermeld staat. 

Wilt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk op Isy registreren, zodat we er zeker van zijn dat u geen 
informatie misloopt!  

Ga naar de website: https://bs-ondersteboven.isy-school.nl/registreren en volg de 
aangegeven stappen. 

 
     Basisschool Ondersteboven 
      Hagendoornweg 2 

      6237 NP Moorveld-Geulle 

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

      www.bs-ondersteboven.nl 
 

https://bs-ondersteboven.isy-school.nl/registreren
mailto:info.ondersteboven@innovo.nl


De code in de brief is voor elk kind uniek, en blijft gereserveerd voor uw kind. De uiterste registratie-

datum wordt standaard in de brief afgedrukt; de code is echter nu nog geldig. Mochten zich 
problemen bij de registratie voordoen, neem dan a.u.b. contact op met de helpdesk van Isy (tel.085-

8001414). 
Op de site vindt u ook een handleiding voor ouders. De site spreekt verder voor zich. 

 

Inmiddels zijn al enkele berichten door leerkrachten op Isy geplaatst. 
Mocht u zich nog niet geregistreerd hebben, dan loopt u deze informatie mis. 

 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dat natuurlijk graag. 

Wij wensen u veel plezier met dit nieuw systeem! 
 

  Schoolfruit 

 
Van 12 november tot en met 19 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. 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 onze 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! 

 
Nieuws uit groep 1 en 2 

 
Ankers vanuit Schatkist 

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt rondom de thema’s 
‘doen alsof’ en ‘uitvinden’. 

Bij het thema ‘doen alsof’ hebben we van alles geleerd over het theater, het 

podium en verkleden. We oefenden met plaatsen in het theater aanwijzen, jezelf 
presenteren en de aankleding van een theaterzaal. 

Bij het thema ‘uitvinden’ zijn we op ontdekking gegaan naar wat magneten doen, 
hoe een zaklamp werkt, hoe wind ontstaat, wat scharnieren zijn en waar we die 

allemaal kunnen vinden, wat de functie is van een batterij en 

hebben we ontdekt dat er verschillende soorten batterijen 
zijn. 

De aankomende periode zal natuurlijk in het teken staan van 
Sinterklaas en daarna Kerstmis.  

Bij Sinterklaas volgen we het Sinterklaasjournaal van de 
NPO. 

 

Samenwerking met de peuterspeelzaal 
Sinds de start van dit schooljaar streven we naar een nog 

nauwere samenwerking met de peuterspeelzaal, naar een 
doorgaande lijn van peuterspeelzaal en groep 1/2. 



Deze samenwerking omvat het samen voorbereiden van thema’s, het voorbereiden van gezamenlijke 

activiteiten en de warme overdracht van peuters die de kleutergroep gaan bezoeken. We streven 
ernaar per thema/anker een gezamenlijke activiteit uit te voeren, welke iedere keer qua 

ontwikkelingsgebied varieert. Zo hebben we bij het anker ‘start’ een boek voorgelezen van Puk die 
naar school ging én een speurtocht/ontdekkingstocht gedaan door ons schoolgebouw. Bij het anker 

‘doen alsof’ hebben we een verhaal nagespeeld en “gedoucht” onder een denkbeeldige 

douchedruppel. Bij het anker ‘uitvinden’ hebben we in 4 groepjes geproefd, geroken en gevoeld aan 
allerlei soorten substanties (pindakaas, melk, ijsblokjes, rijst, citroen). 

 
Rik de Pauw 

Sinds kort woont Rik de Pauw in onze klas. 
Rik de Pauw hoort bij de methode Kiva  

(samen maken we er een fijne school van!).  

Rik de Pauw maakt moeilijke of vervelende situaties bespreekbaar 
door middel van concreet en tastbaar materiaal, Rik past bij de 

belevingswereld van de kleuters en leert zo spelenderwijs sociale 
vaardigheden aan. Denk hierbij aan het verschil tussen grapjes, 

plagen en pesten of het praten over gevoelens. Rik helpt de kinderen 

op een positieve manier te werken aan een fijne groep.  
 

Gezonde school 
Ook dit jaar zal onze school weer mee mogen doen met “schoolfruit”. 

Graag verzoeken wij u tot die tijd voor de kleine pauze een gezond tussendoor zelf te voorzien. 
Bij het overblijven merken we op dat er sommige kinderen nog al eens snoepgoed meenemen.  

We verzoeken u vriendelijk dit niet mee te geven. 

 
Gymmen is een feestje 

Iedere maandag gaan we gymmen bij meester Remco.  
Meester Remco is als vakdocent gymnastiek dit jaar aan onze school verbonden. 

Op maandag beleven wij grootste avonturen in de gymzaal. 

We klimmen in het wandrek, klauteren over ‘muurtjes’, rollen van de dikke mat, glijden van de 
glijbaan en wiebelen over wiebelbruggen. Hartstikke spannend én leuk!  

 
Crea middag  

Maandag 5 november was de 2e crea-middag van dit schooljaar. 

In alle groepen hebben de leerlingen een gezellige middag gehad en is er hard gewerkt. 
De leerlingen konden kiezen uit diverse activiteiten: koken, wandelen, knutselen en timmeren. 

De kleuters uit groep 1 en 2 hadden gekozen voor koken, timmeren en een enkeling voor wandelen. 
 

Welkom 
Binnenkort start Zoë bij ons in groep 1, alvast welkom! 

 

Aandachtspunt zelfredzaamheid 
We merken dat veel kinderen hun jas nog niet zelfstandig aan kunnen trekken/dicht kunnen maken. 

We willen u vragen dit met uw kind thuis te oefenen als het dit nog niet kan. Straks als het kouder 
wordt komen daar ook nog de mutsen, sjaals en handschoenen bij en dan kan de aankleedtijd flink 

oplopen als kinderen dat niet zelf kunnen – dit gaat af van de effectieve leertijd. Tip: oefen het als je 

geen haast hebt om ergens naartoe te gaan, maak er even een momentje van.  
 

Tevens merken we dat er steeds meer kinderen zijn die nèt wat later binnenkomen. Het is de 
bedoeling dat ze bij de deur worden afgezet en dat ouders/opa’s en oma’s dan niet meer naar binnen 

gaan.  
 

Oproep 

Voor de gezamenlijke activiteit met de peuterspeelzaal rondom Sinterklaas vragen wij u, als u dit nog 
niet gedaan heeft, een oude schoen van uw zoon/dochter mee te geven naar school. De bedoeling is 

dat deze beschilderd gaat worden.  
 



Gehoord in groep 1 en 2 

 “Die kast heeft ook schieren!” (scharnieren) 

 “Juf, ik heb een scheetje gelaten, maar je zult hem zo wel ruiken.”  

 “Juffen zijn net superjuffies, die kunnen alles!” 

 “Ik kan mijn schoen nog niet veteren!” 

 “Oh ohhhh, ik heb deze ‘scheif’ (scheef) opgerold”.  

 
  Nieuws uit groep 3 en 4 

 
Wat wordt er heerlijk gewerkt in onze groep!  

Wat is het mooi om te zien hoe wij met en van elkaar kunnen leren! 
 

Groep 4 leest wel eens voor aan groep 3, en we oefenen vaker in veilig en vlot: voor koor zelf, 

of we gaan samen oefenen met de splitshuizen, of we spelen een spel van de speelleesset. 
Er zijn best veel dingen die we samen doen! 

 
Op maandag hebben we altijd gym van meester Remco. Dat is superleuk. 

Hij bedenkt altijd hele leuke spelletjes! Zo hebben we de laatste keer 

Mastermind gespeeld. 
 

Wat hebben we afgelopen maandag weer een leuke crea middag gehad. 
De kinderen die gekozen hadden voor koken, gingen groentesoep maken. 

Eerst werd er gekeken welke spullen de juf allemaal had gekocht en hoe we 

nou die soep moesten maken. 
Daarna werd een lijstje gemaakt wie wat ging doen. 

De groentes moesten gewassen worden, en daarna gesneden: 
wortels werden geraspt, champignons schoongeborsteld,  uien, 

aardappel, bloemkool, courgette werden gesneden en de 
krulpeterselie werd geknipt. Alles ging in de grote pan. 

 Ook waren er kinderen die gehaktballetjes rolden, en er moest 

natuurlijk ook in de soep worden geroerd. 
Iedereen had een taak en samen we heerlijk gesmuld van die 

zelfgemaakte soep.  
Het was een hele fijne middag!! 

 

De laatste woensdag van de maand zijn er kinderen die met juf 
Peggy en een ouder van de bieb naar Ave Maria gaan. De kinderen gaan dan voorlezen aan de oude 

mensen. Iedereen komt een keer aan de beurt. 
 

Vrijdag a.s. is het St. Maartens feest. De kinderen in onze groep hebben een uilen lampion gemaakt. 
 

 
Op 21 november hebben wij een superleuk uitje!!  

Wij gaan met groep 1,2, en 5 naar het landgoed van de sint. 
Alle ouders die zich hebben opgegeven om te rijden, super bedankt hiervoor!! 

We gaan er met z’n allen een heel leuk bezoek van maken. 
 

Dat was het weer voor deze keer! 

Groetjes uit groep 3 en 4. 
 



  Nieuws uit groep 5 en 6 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Er is momenteel niet veel nieuws te vertellen. Er is weer hard gewerkt de afgelopen periode in de 

klas. We hebben met z’n allen genoten van aardappeldag en de creamiddag van gisterenmiddag is 

ook weer goed in de smaak gevallen bij alle leerlingen. De leerlingen hadden genoeg leuke verhalen 
te vertellen hierover. Er zijn drie leerlingen die een kort stukje hebben geschreven over de 

creamiddag, zie foto’s onderaan.  
 

De komende periode (november) staan weer allerlei activiteiten op de agenda:  
Op woensdag 7-11 zullen we pompoenen uithollen om er voor St. Maarten een mooie lantaarn van te 

maken.  

Op vrijdag 5-11 zullen we de lootjes trekken voor de sinterklaassurprises op 5 december (uitleg volgt).  
Vrijdag 23-11 staan de rapporten op de agenda en is er die morgen weer een skate-clinic voor de 

leerlingen van groep 3 t/m 8.  
 

Zo te zien weer leuke activiteiten om samen met de leerlingen te beleven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



  Nieuws uit groep 7 en 8 

 
We mogen terugkijken op een geslaagd schoolkamp. We hebben genoten van de mooie natuur in 

Kinrooi: we hebben gewandeld, kampvuurtjes gemaakt, verstoppertje gespeeld, speurtocht en een 
quiz in de natuur gehouden. Het weer was heerlijk en daardoor konden we heel veel buiten spelen. 

Daarnaast hebben we bingo gespeeld en ‘s avonds buiten lasergames gehouden. Met hele schoolteam 

hebben we het levend spel van cluedo gespeeld. Oei, oei, oei, er zat toch een akelige actrice hoog 
boven in het torentje waar de kinderen de kriebels van kregen. Hahahaha……… We hebben een 

heerlijke tijd gehad in het zwembad van Maaseik. Kortom het was een geslaagd schoolkamp!! 
 

Inmiddels heeft Bureau Halt twee keer een bezoek gebracht aan onze groep. De eerste keer ging de 
voorlichting over criminaliteit en de tweede keer over de Publieke Taken van mensen die in het 

onderwijs werken maar ook bij de Politie, Brandweer of de ambulance.  

Niet alleen werknemers met een publieke taak hebben ervaring met geweld, ook leraren hebben 
ervaringen met leerlingen die een grote mond op zetten of een tas smijten naar een leerkracht. 

Bureau Halt voert schooltrajecten uit om jongeren en ouders bewust te maken van het belang van de 
veilige uitoefening van de publieke taak. 

Bewustwording bij ouders over de voorbeeldrol die zij vervullen en hoe belangrijk een veilig 

schoolklimaat is voor de ontwikkeling van hun kind, is een van de taken waar Bureau Halt zich bezig 
mee houdt. 

 
De aardappeldag was net voorbij en toen vroegen al leerlingen wanneer de volgende aardappeldag 

zou worden gehouden. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben alle aardappelen van de hele school 
mogen schillen. Daarna werd er door andere groepen de aardappelen gewassen en voor verdere 

consumptiegebruik klaar gemaakt. We hebben heerlijk kunnen proeven van de zelfgemaakte frietjes 

en van andere lekkere hapjes.  
 

Van mevrouw Ellen Timmermans van de bibliotheek hebben alle leerlingen gratis een boek mogen 
ontvangen in het kader van de campagne: “Nederland leest Junior”, gestart op 1 november jl. Dit jaar 

gaat het over voeding. Het boek heet: “Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden”. Het zijn korte 

hoofdstukken over allerlei gerechten met ieder hun eigen verhaal. Opmerkelijk, grappig en soms bizar. 
Het boek lezen we klassikaal. Zodra het uit is, gaan we een debat plannen met mevr. Ellen 

Timmermans. Ook in de klas staan boeken over eten, die de leerlingen extra mogen lezen.  
 

Vrijdag 2 november jl. had groep 7 en 8 een sporttoernooi in de sporthal van Meerssen. We waren 

uitgenodigd door het Stella Maris College in Meerssen. Het toernooi werd georganiseerd door de 
HAVO- en VWO-studenten; ze waren de scheidsrechters, de juryleden, de EHBO-ers en de organisatie 

was ook in handen van deze 16- en 17- jarigen studenten. Zij werden op hun beurt weer beoordeeld 
voor hun aandeel in dit toernooi door de gymleerkrachten van Stella Maris. 

We speelden in totaal 8x diverse spellen zoals hockey, basketbal en trefbal. Onze tegenstanders 
waren de groepen 7 /8 en 8 van bs H. Hart in Sibbe. 

Gaandeweg het toernooi werd het duidelijk dat we aan de winnende hand waren. En ja hoor, toen de 

uitslag bekend werd gemaakt, hoorde we dat we gewonnen hadden en nu door zijn naar de finale.  
Zodra de uitnodiging voor de finale binnen is, zullen we het vervoer gaan regelen. U hoort nog van 

ons. 
 

De tweede crea-middag is inmiddels ook gehouden. In het lokaal van groep 7 en 8 konden er 20 

leerlingen met klei werken aan het thema herfst. Velen maakten uilen, paddenstoelen, herfstbladeren, 
eikeltjes of eekhoorntjes. Daarnaast kon je gezelschapsspelletjes spelen. Samen met elkaar spelletjes 

spelen, daar genoten heel veel leerlingen van. Kortom, deze crea-middag was een geslaagde middag 
met allemaal tevreden gezichten.  

 
Wat staat er nog op de planning?: 

- Op woensdag 7 november pompoenen uithollen voor Sint Maarten. 

- Sinterklaasactiviteit: we trekken lootjes op vrijdag 9 november. De bedoeling is dat wij voor 5 
euro een cadeau kopen voor een ander. Daarnaast maken we een surprise en een gedicht. Op 

woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school en worden de surprises meegebracht. 



- We gaan naar de gemeente Meerssen voor het project democracity op vrijdag 16 november 

(’s middags). 
- Dinsdag 20 november: finale sporttoernooi Stella Maris. 

- Vrijdag 23 november: Skate-clinic voor groep 5 t/m 8. 
- Vrijdag 23 november: 1e rapport wordt uitgedeeld. 

- Rapportgesprekken met de leerlingen in week 48. 

 
Groetjes, 

Leerlingen groep 7 /8 en juf Dominique 
 

  All Happy School Challenge 
 

Beste ouders, 

 
In de maand november doen een aantal klassen van onze school mee met de landelijke All Happy 

School Challenge. Deze maand gaan de kinderen iedere dag aan de slag met een oefening, 
gestoeld op de basisprincipes van meditatie en mindfulness. Met simpele technieken bouwen we zo 

een beetje meer rust en focus in de dag. 

 
Veel ouders en leerkrachten zullen herkennen dat de wereld om ons heen soms best ingewikkeld kan 

zijn voor een kind. Er zijn veel prikkels en veel keuzes. Onze school wil de kinderen al op jonge leeftijd 
kennis laten maken met een manier om zelf ontspanning in een volle dag in te bouwen en de juiste 

keuzes te maken. 
 

Om het resultaat te versterken kunnen ouders thuis ook mee doen. Het programma voor de 

basisscholen wordt gefinancierd door stichting All Happy Schools. Ouders die mee willen doen betalen 
een kleine bijdrage. Omdat onze school mee doet kan dat met korting, door de code 

' mijnschooldoetmee ' te gebruiken. 
 

Ook een aantal Nederlandse bedrijven zal in de maand november een mindfulness programma 

aanbieden aan de medewerkers. Het doel is om in de maand november zoveel mogelijk kinderen (en 
volwassenen) kennis te laten maken met een simpele manier om rust en focus in je dag in te bouwen.  

Wat ons betreft een mooi streven en een mooie voorbereiding op de drukke maand december. Doet u 
ook mee? Kijk op www.allhappyschools.com  

  

Met vriendelijke groet, 
Team basisschool Ondersteboven 

 
 

Handige links 
 

Website: www.allhappyschools.com/challenge 

Facebook: www.facebook.com/allhappyschools/ 
Instagram: www.instagram.com/allhappyschools 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvoDq5QgFfLTwuTBt0GGTMg 
   

  Crea-middag 

 
Maandag 5 november hebben we onze 2e creamiddag gehad. 

De school is deze middag opgedeeld in 5 groepjes. 

 Knutselen (kleien voor de herfst) bij juf Dominique 

 Koken groep 1 t/m 4 (groentesoep) bij juf Danjelle 

 Gymmen  groep 5 t/m 6 bij meester Remco 

 Wandelen (herfstwandeling in het bos) met juf Inge 

 Timmeren met juf Danielle 
 

Het was een zeer geslaagde creamiddag. 25 maart is de 3e. 

http://www.allhappyschools.com/
http://www.allhappyschools.com/challenge
http://www.facebook.com/allhappyschools/
http://www.instagram.com/allhappyschools
https://www.youtube.com/channel/UCvoDq5QgFfLTwuTBt0GGTMg


 

   

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    


