
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2018-2019    Nummer 5 
 
Moorveld,  28 maart 2019 

 
  Agenda 

 
Donderdag 4 april: inloopochtend 8.30-8.45 uur 
Vrijdag 5 april: Vormsel 
Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

Dinsdag 16 april: eindtoets groep 8 
Donderdag 18 april: Paasactiviteit 
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: alle leerlingen hebben vanaf 12 uur vrij,  

  tevens start Meivakantie t/m maandag 6 mei i.v.m. studiedag 
Zondag 5 mei: Eerste Heilige Communie 
Maandag 6 mei i.v.m. studiedag 
Zondag 12 mei: Moederdag 
Maandag 13 mei: hoofdluiscontrole 
15, 16 en 17 mei: Afscheidsmusical groep 8 
Donderdag 16 mei: nieuwsbrief nr. 6 verschijnt  
 

Overblijfouders gezocht 
 
Beste Ouders / Verzorgers 
 
Wij zijn op zoek naar versterking van ouderblijfouder(s) voor o.a. de vrijdag. 
Het overblijven is van 11.50 uur tot 13.00 uur.  
Mocht je interesse of vragen hebben, neem dan contact op met Jeroen Tholen 
jeroen.tholen@innovo.nl 

 

Milieubewuste school 
 

Beste ouders 
 

Als school vinden we het belangrijk om een milieubewuste organisatie te zijn. We zamelen oud papier 

in en versturen veel post via de mail. Wij willen graag nog minder papier verspillen door de kinderen 
allemaal een eigen handdoekje te laten meenemen voor het afdrogen van hun handen. Volgende 

week ontvangen we haakjes om deze kleine handdoekjes aan de achterkant van de stoeltjes te 
bevestigen. Mocht u thuis dus een klein handdoekje met een lusje hebben wilt u dit dan aan uw kind 

a.s. maandag meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

  Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Anker “kunst”: 
We hebben het anker “kunst” afgesloten met een 

tentoonstelling in ons museum. In dit museum hebben al onze 
kunstwerken tentoon gesteld die we tijdens dit anker gemaakt 

hebben. De peuters hebben ook hun kunstwerken tentoon 

gesteld.  
 

Carnaval: 
We hebben een leuke en gezellige carnavalsviering gehad.  

Kijk maar eens naar onze mooie pakjes! Herken je ons nog? 

 
     Basisschool Ondersteboven 

      Hagendoornweg 2 
      6237 NP Moorveld-Geulle 

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

      www.bs-ondersteboven.nl 
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Anker “eten en drinken”: 

Dit was een heel gezellig anker. We hebben van alles geleerd over eten en drinken; waar komt ons 
eten vandaan, hoe gaat het in een restaurant, wat doet een ober, hoe maak ik eten klaar en nog veel 

meer. 
Hieronder enkele foto’s van de schrijflessen binnen dit thema. We leerden de krul en hebben deze op 

diverse manieren geoefend. We starten met de krul op een groot papier, de krul schrijven op een 

vaasje voor in het restaurant en de krul schrijven in rijst. 

 
Tijdens de gymles hebben we gebalanceerd als echte obers! 

 
Als afsluiting van dit anker hebben we deze week regenboogsoep gemaakt voor de peuters. We 
hebben er zelf ook van gesmuld! De soep was heerlijk! 



 
Donderdag 28 maart komen de peuters nog naar de kleutergroep om hapjes te serveren. Mmm! 

 
Anker “lente”: 

Hoera, de lente is begonnen! 

Komende week starten wij in de klas met  
het anker “lente”. 

 
We praten over alles wat groeit en bloeit in de 

lente. We onderzoeken hoe zaadjes uitgroeien tot 
een plantje en hoe we hier het beste voor kunnen 

zorgen. Plantjes groeien niet allemaal even snel en 

hebben licht, warmte en water nodig. Dat gaan we 
ontdekken!   

      
Wat beleven we met Pompom?  

Pompom heeft een pot met aarde en een heel 

bijzonder plan. Hij wil een eierboom laten groeien. 
In zijn pot met aarde zit een ei! En hoewel oma 

hem heeft verteld dat dat niet zal lukken, wil hij 
het toch proberen. We wachten of de eierboom 

inderdaad gaat groeien… 
 

Wat beleven we met Zoem? 

Zoem vindt dat hij een held is, een superheld. Hij heeft een merel weggejaagd bij worm Ben. Als 
Pompom eitjes aan het koken is, ontdekt Zoem dat dat leuke geluid b, b, b, b bij het bibberen van de 

eitjes in de pan, ook de eerste letter is van Ben! We gaan op zoek naar nog meer woorden met een 
<b> en we geven deze een plaats in de b-kamer. Hier kan Ben zich goed verstoppen! 

 
Wat doen we in de groep? 

 We leren van Zoem over het laten groeien van zaadjes en het verzorgen van planten. We 
leren dat plantjes niet allemaal even hard groeien en dat ze licht, water en warmte nodig 

hebben.  

 We gaan buiten op zoek naar de lente: we ruiken, zien, horen en voelen hoe de lente er 
uitziet. We schrijven en tekenen op een blad wat we geroken, gezien, gehoord en gevoeld 

hebben en we wisselen dit onderling uit. 

 We zaaien zaadjes in de grond en ervaren dat we lang moeten wachten totdat het plantje 
gaat groeien.  

 We dansen de ‘groeidans’ op muziek. We bewegen ons als een bolletje in het zand dat 

uitgroeit tot een plant. 



 We maken bloemen van papier door gekleurd papier te scheuren en op te plakken. We zijn 

ook benieuwd naar de planten bij u thuis. Wilt u met uw kind een foto maken van uw tuin, 

balkon of kamerplanten en deze meenemen naar school? In de klas praten we er dan over. 

 Bij de watertafel gieten we met een gieter en kijken we bijvoorbeeld ook hoeveel bekers we 
kunnen vullen met een gieter.  
 

Lager, hoger, hoogst 

We praten verder over planten en bloemen in de tuin. We bekijken het groeiproces van een plant door 

experimenten te doen. Zo doen we bijvoorbeeld in de ontdekhoek een boon in een doorschijnend 
hoesje om te zien hoe de boon wortels maakt en het plantje gaat groeien. We onderzoeken ook hoe 

bloemen er uitzien en waarin bloemen van elkaar verschillen (kleur, vorm, hart van de bloem, 
blaadjes, enzovoort).  

 
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 zandtafel maken we een eigen (moes)tuintje. De kinderen laten zich inspireren door 

foto’s en boeken. Ze maken tuinen en perkjes en richten ze in met takken, bloemen en 
blaadjes. Het zand wordt bewerkt met harkjes en schepjes. We maken paden met steentjes. 

Komt u eens kijken? 

 In de ontdekhoek kijken we hoe plantjes groeien. We leggen lachende smileys neer bij de 

planten die goed groeien. Wilt u ook weten hoe een plant het beste groeit? Kom dan eens 
kijken! 

 Alles wat we weten of willen weten, verzamelen we op de ankerflap. Komt u samen met uw 

kind eens kijken wat er allemaal op staat? Uw kind kan er veel over vertellen. Aan het einde 
van het anker maken we er een informatief boek over. Dat wilt u vast ook wel eens bekijken! 

 
Samen praten 

 Kijk samen op het internet naar een filmpje over het groeien van een plant. Zoek bijvoorbeeld 

op Youtube.com met de zoekterm ‘van zaadje tot plant’ naar een filmpje. U ziet dan veel 

mooie voorbeelden. Bekijk samen één of meerdere filmpjes. Wat wisten jullie al? Wat is 
nieuw? Praat er samen over of jullie ook een zaadje kunnen planten en kunnen laten groeien. 

Wat moet je daar allemaal voor regelen? 
 

Samen doen 

 Neem een leeg bakje, bijvoorbeeld een kuipje boter. Leg er een laagje watten in en maak het 

vochtig. Zaai hierin samen tuinkerszaadjes (te koop in een tuinwinkel). De tuinkers kunnen 
jullie ook in een leuke vorm leggen (een hart, cirkel of de eerste letter van de naam van uw 

kind). Kijk elke dag wat er gebeurt met de tuinkers. Laat uw kind de watten vochtig houden 
met een plantenspuit. Als de tuinkers voldoende is gegroeid, is deze lekker op een cracker of 

beschuitje! 

 Loop samen door de tuin of door het park. Wat groeit er allemaal? Welke bloemen zien jullie? 
Welke vinden jullie mooi en welke niet zo mooi? Welke planten en bloemen kom je tegen als 

je samen naar een winkel loopt? Zijn dat dezelfde planten en bloemen als je in de tuin of het 

park hebt gezien? 

 Als het lekker weer is kunt u met uw kind buiten gaan picknicken. Smeer thuis vast de 
boterhammen en neem ze mee naar een park. Laat uw kind u hierbij helpen. Daarna gaan 

jullie lekker op een kleedje picknicken. U kunt tijdens het picknicken misschien nog een 
verhaaltje voorlezen. Voor kinderen is dit echt een feest. 

 Koop samen een aantal bloembollen. Maak in een mandje, pot of bakje een bloemstukje van 

de bloembollen. Leg onderin wat aarde en plant de bloembollen hier in. Geef het bloemstukje 

een mooie plaats waar uw kind het goed kan zien. Geef de bloembollen regelmatig een klein 
beetje water. Ruik samen eens aan de bloemen als ze uit zijn gekomen. Ruiken ze lekker?  

 
 

 



Van thuis naar school 

Neem een lege plastic fles. Knip de bovenste rand van de fles zodat de opening groter wordt. Laat uw 
kind van de fles een mooie vaas maken bijvoorbeeld door hem te beschilderen of door hem met 

papier te beplakken.  
Ga samen naar een natuurpark of een bloemenweide. Pluk diverse bloemen en bekijk ze. Welke 

bloemen kennen jullie? Zet de bloemen in de vaas en laat uw kind een mooie plek in huis zoeken om 

de vaas neer te zetten. Maken jullie er een foto van? We zijn erg benieuwd naar de vaas met 
bloemen! 

 
Welkom: 

EmmaLynn is gestart in groep 1, welkom! 
Yvainn en Victoria zijn al komen oefenen, alvast welkom in groep 1/2! 

Na de meivakantie komen ook Owen, Jolien, Fleur, Finley en Evie naar groep 1/2. 

 
Crea-middag 25 maart: 

Tijdens deze creamiddag hebben we een high tea gehouden. 
We hebben de volgende hapjes gemaakt: 

Lieveheersbeestjes, fruitspiezen, sandwiches met kaas en kip. 

 

 
 
Rapporten: 

We hebben nog niet van alle leerlingen de rapportmappen terug mogen ontvangen. 

We zouden het zeer op prijs stellen als u de rapportmap nog thuis heeft, u deze mee naar school 
neemt. De inhoud moet in het rapport blijven. Alvast bedankt! 

 
Terug in de klas: 

Zowel juf Mariska als juf Danielle zijn beide weer aan het werk in groep 1/2. 

 

  
Groetjes, juf Mariska en juf Daniëlle 



  Nieuws uit de groepen 3 en 4  

 
Wat hebben we de afgelopen periode meegemaakt en wat gaan we nog doen? 
Radio Walvis 

Afgelopen dinsdag zijn we naar de BS. De Triangel geweest en mochten we samen met groep 3 en 4 
gaan kijken naar de voorstelling: Radio Walvis. Dit was van Philharmonie Zuidnederland. 

Er was iemand die op de cello speelde, en op de dwarsfluit en een persoon speelde op de klarinet. 

Het verhaal ging over Pilu die haar eigen spannende radioshow maakt met haar taperecorder. Pilu 
woont samen met haar papa en mama, die een baby in de buik heeft, in Groenland. 

De kinderen beleven samen met Pilu vele avonturen. 
Op een speelse wijze worden de kinderen bewust gemaakt van de problemen van de plastic soep in 

de Noordelijke Ijszee. 
 

      
 

Creamiddag 

Er waren deze ronde de volgende onderwerpen: 
Gym, wandelen/bingo, slijm maken, knutselen, high tea 

Het was weer een gezellige middag waarbij het weer super was om te zien hoe de kinderen elkaar 
hielpen!!! 

 

Rapporten en oudergesprekken 
De rapporten zijn uitgedeeld en de oudergesprekken zijn 

gevoerd. 
Graag zien we de rapporten weer terug op school. 

 

Tennisles 
We hebben 2 leuke tennislessen gehad op woensdag.  

 
Verder heeft u van de kinderen wellicht gehoord dat onze klas veranderd is, veel spullen hebben een 

andere plek gekregen en groep 3 zit in groepjes. Heeft U tijd, kom gerust na school eens kijken. 
 

 

   
 



 
 

   
 

Dat was het weer.      

 
Groeten uit groep 3 en 4 

 
  Nieuws uit de groepen 5 en 6 
 

Hallo allemaal, 

 
Vanuit groep 5/6 is er eigenlijk niet veel nieuws te melden. De oudergesprekken hebben plaats 

gevonden, met als conclusie dat iedereen van de groep weer hard gewerkt heeft op zijn/haar wijze. 
 

Verder hebben we vorige week woensdag en gisteren weer tennisles gehad van meneer Ralph van de 

pletschmeppers. Het was weer een leuke en leerzame ervaring. Als uw zoon/dochter interesse heeft 
kunt u zich melden bij info@tvdepletschmeppers.nl. 

De leerlingen hebben hiervan gisteren een brief ontvangen. 
 

Als er leerlingen van groep 5/6 zijn die interesse hebben in handlettering, dan kunnen ze na schooltijd 
in de maand mei en juni een handlettering-workshop volgen. Ook hiervan hebben ze gisteren een 

brief ontvangen. Voor meer info kunt u zich melden bij eefkejetten@gmail.com.  

 
Tijdens het knutselen zijn we op dit moment hard aan het werk met papier-maché, een geweldige 

ervaring voor de meeste leerlingen. Onze paashazen beginnen vorm te krijgen.  
De voorgaande opdracht was werken met Oost-Indische inkt. Het was een leerzame ervaring om mee 

te maken. De leerlingen ontdekten dat de inkt van het pennetje snel op was en dat je zeer 

nauwkeurig te werk moest gaan doordat de inkt niet snel 
droogt en dat het maken van dunne lijnen nogal lastig was. 

Hier en daar een vlekje was niet te voorkomen. Ze vonden het 
ook wel heel spannend om niet op hun kleding te knoeien 

aangezien de juf had verteld dat de inkt niet/nauwelijks uit de 
kleding zou gaan. Gelukkig is dit goed afgelopen, af en toe 

moet je het risico maar aangaan.   

 
Zoals u weet gaan we aanstaande maandag aan de slag met 

het maken van appelsap. Hopelijk blijft er nog een slokje voor 
u over, maar als de appelsap té lekker is, kan het zomaar zijn 

dat uw zoon/dochter het zelf opgedronken heeft. Hopelijk 

wordt het een succes! 
 

Groetjes uit groep 5/6 
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  Weetjes van de groepen 7 en 8 
 

- We zijn naar de voorstelling “In het zuiden is alles anders” geweest. 

- Deze voorstelling vond plaats in een echte trailer in Ulestraten. 

- We hebben enorm genoten van deze voorstelling. 

- We hebben een basketbalclinic gevolgd. 

- Deze week mochten we voor de tweede keer de tennisclinic volgen.  

- De leerlingen van groep 8 hebben de definitieve adviesgesprekken achter de rug.  

- Alle leerlingen van groep 8 zijn aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. 

- De leerlingen zijn aangemeld bij Groenewald, Stella Maris, Graaf, Graaf Huyn College en 

Bernard Lievegoed College. 

- Op dinsdag 16 april gaat groep 8 de eindtoets maken. 

- De eindtoets noemen we Route 8.  

- De leerlingen van groep 7 zijn samen met hun ouders naar het rapportgesprek gekomen. 

- Het project “Zeebenen in de klas” vonden wij heel interessant. 

- De gastdocent had jaren zelf bij de zeevaart gewerkt en wist ons 

veel te vertellen. 

- We mochten moeilijke knopen maken. 

- We kregen allemaal een rugzakje met informatie.  
- We hebben een leuke creamiddag achter de rug.  

- In het lokaal van groep 7 en 8 werden er schaapjes geknutseld. 

- In de overige lokalen of gymzaal: slijm maken, bingo/wandelen, 

lente high/tea en gym. 

- Op vrijdag 5 april om 19.00 uur in kerk aan de Maas: Heilig Vormsel 

- Op donderdag 11 april gaan alle meiden van groep 7 en 8 meedoen 

aan Girlsday 2019.  

- Tijdens girlsday laat het bedrijf Marsna Papier in Meerssen de meiden kennismaken met bèta, 

techniek en ICT. 

- Ook op donderdag 11 april maar dan ’s middags gaan we frietjes 

met iets lekkers eten bij Ave Maria.  

- We worden getrakteerd omdat wij het hele jaar door elke week de 

bewoners van Ave Maria hebben geholpen bij het tafeldekken, 

serveren en opruimen van de tafels. 

- Wij zijn dol op spelletjes van automatiseren.  

- We hebben hiervoor weer nieuwe spelletjes gekregen. 

- Hiervoor bedanken wij de ouders van Jon. Hartelijk Dank!!!! 

- Wij zijn druk aan het oefenen voor de musical “Betoeterd”. 

- Op woensdag 15 mei treden wij op voor de hele school. 

- Op donderdag 16 mei treden wij op voor de ouders, broers en 

zussen. Om 20.00 uur. 

- Op vrijdag 17 mei treden wij op voor oma’s, opa’s, vrienden en 

bekenden. 

- Aanstaande maandag komt er een leerling van groep 6 versneld door naar groep 7. 

Van Harte Welkom!! 

- De schoolfotograaf komt op woensdag 22 mei. 

 

           Met vriendelijke groeten, Dominique Walsh 
 

   
 


