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Broederschapsfeest - Lang leve de muziekshow
Op zaterdag 10 november is de uitzending van de Lang Leve de Muziekshow te zien op NPO 3.
Omdat we trots zijn op het Meesterschap van onze leerlingen en deze Blijdschap samen willen
vieren organiseren we, samen met buurtvereniging, een Broederschapsfeest.
Het programma van deze dag is als volgt.

De toegang is gratis. We vragen aan de ouders of ze iets te eten meenemen dat lekker is voor
jong en oud. Om inzicht te krijgen of er veel animo is voor dit feest staat er een apart bericht op
ISY en willen wij aan u vragen om hierop te reageren.
Op maandag 22 oktober zullen de leerlingen per brief informatie krijgen m.b.t. dit
Broederschapsfeest en kunt u zich aanmelden om een bijdrage te leveren aan ons buffet.

Schoolvoetbal
Op woensdag 10 oktober hebben 2 teams van onze school meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Heerlen. Onze teams zijn de strijd aangegaan tegen andere basisscholen
en dit leverde spannende wedstrijden op. Uiteindelijk hebben de meisjes de derde plaats weten te
bereiken.

1

Dank voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders en supporters die aanwezig waren bij het
schoolvoetbaltoernooi. Broederschap alom!!

Naschools muziekaanbod
Na de herfstvakantie start op woensdag het gratis naschools aanbod van muziek. De lessen
vinden aansluitend aan school plaats in het Next Level lokaal. De planning hierbij is als volgt:
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Lessenreeks:

Periode:

Tijd:

Max.
Groep:
aantal
leerlingen:

Music Live

24 okt t/m 19 dec

12.45 – 13.45 uur

10

5 t/m 8

Speel je wijs

9 jan t/m 20 mrt

12.45 – 13.45 uur

15

1 t/m 4

Music
Producing

27 mrt t/m 12 juni

12.45 – 13.45 uur

10

5 t/m 8

U kunt de leerlingen aanmelden via ISY, wees er snel bij, want vol is vol. Mochten er te veel
aanmeldingen zijn dan wordt er in afstemming met de muziekschool een oplossing gezocht.

Alertheid gewenst bij ouders t.a.v. gebruik sociale media
Op school hebben we een protocol Sociale Media dat is besproken met alle leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8. De ouders zijn hierover geïnformeerd. We adviseren ouders om toezicht te
houden op het telefoon- en internetgebruik van de leerlingen. Het is goed om uw kinderen te
bevragen welke sites ze bezoeken en af en toe eens een steekproef te houden. Ook is het goed
om zicht te houden op het WhatsApp gedrag van uw zoon/ dochter.

Afsluiting Kinderboekenweek
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Op vrijdag 12 oktober is de kinderboekenweek
afgesloten d.m.v. deze twee activiteiten:

Voorleeswedstrijd
In de groepen 6, 7 en 8 was er de voorleeswedstrijd
en stonden Melody- Siham- Evania in de finale.
Ze hebben in de finale tegen elkaar gestreden door
voor te lezen aan alle leerlingen van de groepen 6,7
en 8.
De jury, bestaande uit Juf Susanne- Juf Wendy en 2
moeders hebben gelet op 8 verschillende criteria
zoals: tempo- intonatie- kijken naar het publiek, enz.
Siham was de uiteindelijke voorleeskampioen en ze
werd op de voet gevolgd door Melody en Evania.
We feliciteren Siham, Melody en Evania met het
behalen van de eerste, tweede en derde prijs.
Deze leerlingen hebben een boekenbon en een
voorleesboek ontvangen van de Oudervereniging.

Voorleesworkshops
Vanochtend hebben de leerlingen van de
bovenbouw Meesterschap laten zien
doordat ze een boek hebben voorgelezen
aan de andere leerlingen van onze school.
Op diverse plekken werd er voorgelezen en
dit zorgde voor veel Blijdschap.

Het is fijn om te zien dat de leerlingen
genieten van het voorlezen en dat ze hierbij
veel Broederschap laten zien!

Toezicht voor aanvang van de school
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Onze school start ’s ochtends om 8.30 uur. De bel gaat om 8.25 uur omdat inspectie erop toeziet
dat de lessen starten om 8.30 uur. Hierbij hanteren we het motto: “binnen is beginnen”.
Op het moment dat de bel gaat (8.25 uur) start de verantwoordelijkheid van de school voor de
leerlingen. De leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur op het plein komen en bij de poort zal een
directielid aanwezig zijn. Alle ouders blijven tot 8.25 uur verantwoordelijk voor hun kinderen. Indien
er een incident is tussen leerlingen, kan dit gemeld worden bij de aanwezige toezichthouder.
We vragen aan ouders om de tijd van 8.15 uur tot 8.25 uur zinvol in te vullen door mee te spelen
met de leerlingen. Hiervoor is vanaf 22 oktober weer nieuwe buiten speelspeelgoed beschikbaar.
Afgelopen week zijn de leerlingen geïnstrueerd over het correct gebruik van dit speelgoed. We
vragen aan u om de doorgang naar het kleuterplein hierbij vrij te houden.

Einde van de schooldag
Na schooltijd begeleiden de leerkrachten de leerlingen naar de poort/ naar de uitgang. Het is voor
de leerkrachten van de groepen 1/2 belangrijk om goed overzicht te kunnen houden op alle
kinderen worden opgehaald. We vragen daarom aan de ouders om te wachten op het
benedenplein. Moeders met kinderwagen en mindervalide ouders kunnen wachten op het
bovenplein.
Vanuit de media hebben we vernomen dat er op een aantal Limburgse scholen problemen zijn
ontstaan t.a.v. het ophalen van de leerlingen. We vragen u om alert te zijn en met uw kind
duidelijke afspraken te maken t.a.v. het zelfstandig naar huis toe gaan.

Leerlingenraad
Op 18 september zijn er in de groepen 3 t/m 8 verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Dit
schooljaar zullen deze leerlingen deelnemen hieraan:
Groep ¾
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 7/8
Namens de ouders
Namens het team

Dylano
Jaivy
Joya
Dalilah
Wendy (moeder Gina)
Juf Anne

Veel succes voor alle leerlingen
van de leerlingenraad!

Next Level is weer gestart
Ook dit schooljaar verzorgt juf Sanne op dinsdagmiddag weer een (na)schoolsaanbod voor
leerlingen uit de groepen 5,6,87 en 8. Dit schooljaar is deze groep gestart met het thema koken en
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hebben ze een excursie gemaakt naar het Stella Maris college in Valkenburg. Hier werd er volop
gekookt in de professionele keuken.
We willen de medewerkers van het Stella Maris college bedanken dat we hier zo gastvrij werden
ontvangen.

Belangrijke data
15 t/m 19 oktober 2018
Maandag 22 oktober 2018
Donderdag 25 oktober 2018
Vrijdag 26 oktober

Dinsdag 30 oktober
Woensdag 31 oktober
Woensdag 7 november
Zaterdag 10 november

Herfstvakantie
Start school
Luizencontrole
VVE thuis
Inloopochtend
OK-thermometer leerlingen
Kinderdisco Halloween
Leerlingenraad
Uiterste betaaldatum ouderbijdrage
Uiterste aanvraagdatum Stichting Leergeld
Nationaal schoolontbijt
Broederschapsfeest van 16.30-19.00 uur

We wensen iedereen een fijne
herfstvakantie toe!
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