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            NIEUWSBRIEF 

 In deze nieuwsbrief:  

• Samenwerking Tarcisius & Catharina 

• Brede talentontwikkeling - kook & 

voedingslessen 

• Actief Burgerschap 

• Een greep uit de activiteiten van de afgelopen 

periode 

 

Samenwerking Tarcisius & Catharina 

In de afgelopen periode zijn de leerkrachten en onderwijsondersteuners bij elkaar in de klas gaan 

kijken tijdens een lesmoment. Op deze manier krijgt men zicht op de leerling-populatie van beide 

scholen en kunnen we dat meenemen in verdere afstemming in de samenwerking. Voor het verder 

uitwerken van onze samenwerking is er begeleiding van Bureau Irisz onder leiding van Eveline 

Haventih. Ze maakte een filmpje met een impressie van het samen spelen, werken en leren op het 

werkplein. Klik hier voor de link.  

De groepen 1 van Tarcisius hebben samen met de twee groepen van de Catharina speelhoeken 

gedeeld. Zo werd er op de bouwmat samen gebouwd aan schoolstenen waarin pakjes verdeeld 

werden.  

De groepen 2-3 van Tarcisius hebben samen met de groep van Catharina groepsdoorbroken gewerkt 

met als thema Sinterklaas. De hoeken; de pakjeskamer van de Sint, de bouwmat, de stal van Ozosnel 

en het huis van Sinterklaas zijn gezamenlijk ingericht door de collega's en leerlingen hebben hier 

naast en met elkaar gespeeld tijdens het thema Sinterklaas. Ook vierden de onderbouwgroepen 

samen Sinterklaas en brachten zij SAMEN een bezoek aan de Sint.  

De groepen 4-5 van Tarcisius hebben samen spellen gespeeld met de groep van Catharina. Samen 

speelden zij gezelschapspellen en tekenden zij samen voor Sinterklaas.  Daarnaast werd er 

voorgelezen aan elkaar.  

 

 

 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_3528/File/leerpleinen.mp4
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De groepen 6-7-8 van Tarcisius hebben samen met de drie groepen van Catharina een 

groepsdoorbroken creatieve middag gehad met als thema Kerstmis. Alle leerlingen konden een 

activiteit kiezen. Deze activiteiten waren verdeeld over de lokalen en de leerlingen hebben gemixt 

met elkaar gewerkt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Brede talentontwikkeling - kook & voedingslessen 

Sinds dit schooljaar vinden er kook & voedingslessen plaats voor alle leerlingen van onze school. Het 

hoofddoel is alle leerlingen op de basisschool via smaak-, kook- en interactieve lessen te interesseren 

voor voedsel en voeding en de leerlingen voedselvaardigheden aanleren zodat zij op latere leeftijd 

bewustere keuzes kunnen maken voor een gevarieerd, gezond en duurzaam eetpatroon.  

De opzet van de lessen betreft een viertal terugkerende principes; proeven, duurzaamheid, gezond 

en koken. Deze principes zijn verwerkt in vier thema's; de boerderij - De supermarkt 

(voedselverspilling, kant en klaar eten, waar komt het vandaan?) - De producent (hoe gemaakt, waar 

naartoe, zelf maken?) - Het restaurant – (koken voor ouders)  

Deze lessen vinden plaats onder leiding van kok Willem Emons samen met de leerkracht en 

hulpouders, oma's of opa's. We zijn heel blij met alle hulp die steeds beschikbaar is tijdens deze 

momenten!  

Enkele uitspraken en ervaringen van leerlingen; 

"Ik vind de gerechten best wel lekker en het is anders dan wat ik thuis eet" (Jess uit groep 7) 

"Ik had het gerecht nog nooit gehad maar ik heb het nu wel geproefd" (Saar uit groep 5) 

"Ik leer tijdens het koken om samen te werken en ik vind het heel leuk om te doen." (Anne uit groep 6) 
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Actief Burgerschap 

Burgerschapsvorming is een wettelijke taak van het onderwijs. Het draagt bij aan het bevorderen van 

kennis over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het ontwikkelen van sociale en 

maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. Daarnaast is kennis en respect voor 

verschillen tussen mensen een belangrijk doel. In een maatschappij waarbij de samenstelling van 

gezinnen divers van aard is en ook de diversiteit van mensen toeneemt, vinden wij het belangrijk 

leerlingen te leren hun eigen gedrag te sturen en daarop te reflecteren; "Wie ben ik? Wat kan ik? 

Wat vind ik?"  

Ons onderwijs richt zich op de drie domeinen; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Kwalificatie gaat om het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen 

bij kinderen. Daarnaast is onderwijs ook een proces van socialisatie, hier gaat het om de manier 

waarop ons onderwijs invulling geeft aan tradities en praktijken. Tenslotte richt onderwijs zich ook op 

persoonsvorming.  

Op onze school wordt de nadruk gelegd op de persoonsvorming, naast de 

opdracht die wij voor onszelf zien op het gebied van kwalificatie en 

socialisatie. Wij werken met SWPBS - Schoolwide Positive Behaviour Support. 

We gaan uit van positief gedrag van leerlingen vanuit gedragsverwachtingen 

waarbij preventie centraal staat. SWPBS is de basis voor ons schoolklimaat en 

de wijze waarop wij met leerlingen omgaan en vorm geven aan actief 

burgerschap. Daarnaast zijn er specifieke activiteiten in onze school en 

jaargroepen die bijdragen aan burgerschapsvorming. Aandacht voor Paarse 

Vrijdag, onze leerlingenraad en leren hoe je jouw standpunt beargumenteert zijn daar voorbeelden 

van.   
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Een greep uit de activiteiten van de afgelopen periode 

 

• De leerlingen van de groepen 1 smulden van hun in het kooklab zelfgebakken kerstkoekjes. 

• De leerlingen van de groepen 5 hadden voor het eerst surprise op school; een hele ervaring! 

• De leerlingen van de groepen 7 hadden de leesconsulent van Schunck op bezoek. Via de 
werkvormen ‘Boeken sushi’ en Raad de kaft” werd het lezen bevorderd.  

• De leerlingen van de groepen 3 hebben alle letters en tweetekenklanken geleerd en nu 
kunnen zij leeskilometers gaan maken! Lezen is een FEESTJE! 

• De leerlingen van de groepen 4 zorgden voor een hartverwarmend kerstspel voor alle 
leerlingen van het kindcentrum.  

• De leerlingen van de groepen 2 zochten naar de verschillen tussen de kerststal en de 
kerstboom met het denkbeeld 'de kapstok.' 

• De leerlingen van de groepen 6 leerden op LEI dag (dag van de Limburgse cultuur) een 
Limburgs lied onder leiding van Bart Storcken.  

• De leerlingen van de groepen 8 pasten de aangeboden kennis toe over de klimaten en 
landschappen in Afrika door dit te verwerken in een overzichtskaart.  

 

 

Fijne kerstvakantie! 

We zien elkaar weer op maandag 9 januari 2023! 

 

 

 

 

 

 

   

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20171020-werkvormenvoordeboekenkring.pdf

