
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2018-2019    Nummer 6 
 
Moorveld,    6 juni 2019 

 
  Agenda 

 
Maandag10 juni: vrij i.v.m. Pinksteren 

Dinsdag 18 juni:  alle leerlingen i.v.m. studiedag 
Dinsdag 25 juni:  M.R. vergadering 

Vrijdag 28 juni:  3e rapport 

Maandag 1 juli:  afscheidsavond groep 8: 20-22 uur 
Dinsdag 2 juli:  wisselochtend en Juffendag 

Donderdag 4 juli: eindejaarsfeest en daarna start zomervakantie 
Maandag 19 augustus:  Start schooljaar 2019-2020 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief. Vanaf het volgend schooljaar gaat alle informatie via Isy. 
 

 Kinderdagverblijf van Kidts opent bij bs. Ondersteboven 
 

Het is zo ver, vanaf 10 Juli 2019 opent Kidts in Basisschool Ondersteboven een nieuw 

kinderdagverblijf (Ruimte peuterspeelzaal).  
 

Een plek waar de kinderen van 0 tot 4 jaar spelen - ontdekken - en zichzelf mogen zijn. 
 

Voor meer informatie kunnen jullie mailen naar info@kidts.nl of bellen naar 06 57591146. 
 

Ook kunnen jullie ons al volgen op onze Facebook pagina : kinderdagverblijf Kidts ondersteboven. 

 
  HERINNERING betaling 3e factuur TSO 

 
Na de meivakantie zijn facturen voor het overblijven van de 3e periode dit schooljaar met uw kind 

meegegeven. Het verzoek was om vóór 1 juni deze te voldoen.  

 
Kunt u even controleren of de betaling inmiddels is voldaan?  

 
  Nieuws uit de groepen 1 en 2 

 
Beste ouders, 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht. Van harte welkom Finley, die pas nog erbij is gekomen.  
Heel veel plezier in groep 1-2! We maken er samen nog een paar mooie weken van.  

ISY 
We hebben weer een aantal dingen beleefd in groep 1-2! Op ISY staat een aantal fotoboeken met 

korte verslagjes voor u klaar van de volgende activiteiten:  

- Uitstapje Bourgonderie 

- Bewegend Rekenen 

- Spelen in het bos 

- Hutten bouwen in de klas 

 
     Basisschool Ondersteboven 

      Hagendoornweg 2 
      6237 NP Moorveld-Geulle 

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

      www.bs-ondersteboven.nl 
 

mailto:info@kidts.nl
mailto:info.ondersteboven@innovo.nl


Hulptroepen gevraagd  

19 juni: spelmateriaal schoonmaken 

Samen delen, samen spelen…samen opruimen. Ouders die willen helpen met het 
schoonmaken/wassen van constructiematerialen/schortjes enz., kunnen woensdag 19 juni om 12.30 

in de klas bakken meenemen om mee naar huis te nemen. Kinderen vinden het vaak heel leuk om 
mee te helpen en vinden het bijzonder als ze iets van school even thuis hebben. Graag hebben we de 

materialen maandag 24 juni lekker fris en fruitig weer terug (de bak zelf ook graag even poetsen 
voordat de schone materialen er weer in komen). Tip: in de wasmachine in een kussensloop werkt 

meestal goed! 
21 juni: onder voorbehoud  mini-markt 

Vrijdagochtend tijdens de inloop zal er vanaf 8.30 een ‘mini-markt zijn, waarbij spullen verkocht 
worden die nog een ronde meekunnen. We krijgen dit jaar weer een aantal mooie nieuwe eigentijdse 

materialen en gaan hier ruimte voor maken. Ouders/grootouders van groep 1-2 kunnen deze ochtend 
rondneuzen tussen de aangeboden spullen. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de ‘vintage 

schatten’ die jullie kunnen veroveren. Zorg a.u.b. voor gepast geld (munten/briefgeld), wisselen is niet 

mogelijk.   
26 juni: klaspoetsdag 

Wij zijn op zoek naar ouders die ons op woensdag 26 juni vanaf 8.30 (later aansluiten mag ook) willen 
komen helpen met het poetsen van de klas. Na een jaar flink spelen en hard werken houden we een 

grote schoonmaak, waarbij we handen kunnen gebruiken om alles weer netjes te maken.  
Opgeven kan bij juf Mariska. Alvast bedankt! 

Speeltjes 

Bijna dagelijks zijn er kleuters die speeltjes bij zich hebben (een tolletje, poppetje, knuffel, 
balletje…enz.) Behalve bij in thema’s gevraagde materialen, is het niet de bedoeling dat kinderen 

speelgoed/spullen van thuis meenemen. Het kan kwijtraken, stukgaan en het leidt erg af.  
Natuurlijk bewonderen we dolgraag de zwemdiploma’s, medailles of een foto/folder waar een kind 

graag iets over wil vertellen. Petten en zonnebrillen voor warme dagen zijn uiteraard ook toegestaan.  

Spijkerjasjesseizoen 
Denkt u eraan de zomerjasjes van naam te voorzien? Het gebeurt soms dat er wel 6 op elkaar lijkende 

spijkerjasjes zijn en dat kinderen elkaars jasje meenemen omdat ze het niet direct herkennen.  
Een naam erin kan dit wellicht wat meer voorkomen.  

Gymschoenen 
Mocht uw kind naar groep 3 overgaan of een andere schoenmaat hebben…zorg er a.u.b. in de laatste 

schoolweek even voor dat u checkt of de maat nog klopt. De schoenen van de kinderen die overgaan 

naar groep 3 mogen sowieso mee naar huis worden genomen.   
Een hoop praktische zaken in deze nieuwsbrief, maar we kijken natuurlijk uit naar de leuke eindejaar 

activiteiten die er op de planning staan. We hebben nog de wisselochtend, juffendag, sportdag….en 
nog het thema ‘Afsluiting’ met Pompom waar we nog aan gaan beginnen.  

Afscheid Roos 

Na de zomervakantie begint Roos met haar familie aan een bijzonder avontuur. We wensen familie 
Klop alle goeds toe. Roos, stuur je ons een lekker warm zonnig kaartje? Dat zouden we heel leuk 

vinden!  
Wij wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie toe! Rust goed uit, geniet van alle 

mooie kleine en grote dingen en dan zien we elkaar na de zomervakantie weer gezellig 

terug! 
 

  Nieuws uit de groepen 3 en 4 
 

De laatste periode tot aan de zomervakantie komt eraan….. 
 

Momenteel zitten we weer in de drukke periode van Cito toetsen. 

Wat geweldig om te zien hoe iedereen zijn best doet!! 
Hopelijk gaat ook iedereen mooi vooruit en kunnen we trots zijn op elkaar!!! 

 
We maken er nog een fijne periode van met elkaar. En we werken goed door zodat we ook alle 

leerstof hebben gehad en klaar zijn voor de volgende groep! 

 



De afgelopen periode is er door (bijna) iedereen aan de social sofa gewerkt. Wat wordt die bank mooi 

zeg!!!!! 
Ook is de schoolfotograaf geweest en hebben we genoten van een geweldige musical van groep 7 en 

8. 
Meester Glenn heeft zijn laatste stagedag gehad en wat zijn we blij dat we hem volgend jaar als 

collega hebben!!! 

 
Er staan nog een aantal leuke activiteiten op de planning: 

- Rapporten en rapportgesprekken, deze laatste zijn facultatief, dat wil zeggen op verzoek van 
leerkracht of op verzoek van ouders 

- Wisselochtend 
- Juffenmiddag 

- Een spetterend eindejaarsfeest!! 

 
Technisch lezen: 

Eind groep 3 is het wenselijk dat je AVI E3 haalt, eind groep 4 is het wenselijk dat je AVI E4 haalt. 
(Voor de hogere groepen werkt dit ook zo door). 

Het kan zijn dat kinderen nog niet het gewenste AVI niveau hebben gehaald. 

Voor deze kinderen is echt het advies om dagelijks te lezen en leeskilometers te maken!! (dus ook in 
de vakantie!!) 

 
De Bibliotheek geeft deze zomer 

een cadeautje weg dat lezen tijdens 
de zomervakantie stimuleert: de 

Vakantie Bieb. Met de Vakantie-

Bieb-app kunnen kinderen (en hun 
ouders) tijdens de zomervakantie e-

books van de Bibliotheek op een 
tablet of smartphone lezen. Als 

kinderen regelmatig blijven lezen in 

de zomervakantie, kan een terugval 
in leesniveau worden tegengegaan. 

Dat is wel nodig, want uit 
onderzoek weten we dat kinderen 

die gedurende de zomervakantie 

bijna niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus 
terugvallen in hun leesontwikkeling. 

Lezen in de zomervakantie is dus 
erg belangrijk en dat kan heel goed 

digitaal met de Vakantie-Bieb-app 
van de Bibliotheek.  

De nieuwe versie van de Vakantie-

Bieb is te downloaden in de App 
Store en Google Play Store.  

(www.vakantiebieb.nl).  
 

In groep 3 krijgt elk kind een lijstje 

mee waarop ingevuld kan worden 
welke boeken er in de 

zomervakantie zijn gelezen. 
In het nieuwe schooljaar, na de 

vakantie, wordt deze lijst ook 
besproken in de klas!! 

Dus toch een beetje huiswerk voor 

iedereen…. 
Alvast veel leesplezier toegewenst! 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


 

Tot slot willen we graag iedereen een heerlijke vakantie toewensen!! 
Ook wil ik graag alle ouders bedanken voor de prettige samenwerking en alle geboden hulp!!!!!! 

En natuurlijk alle kinderen voor het fijne schooljaar!!!!! 
Dank je wel!!!! 

 

Juno, Menno, Siem, Anne-Sophie, Mirte, Isa, Sjors en Ise…..we zullen jullie erg gaan missen….heel 
veel plezier in groep 5! 

En Jasmijn heel veel plezier in Bonaire! We hopen zeker nog wat van je te horen!! 
De kanjers uit groep 3 zien we na de vakantie gelukkig weer terug!! 

 
Groetjes juf Danjelle, juf Peggy en juf Inge 

 
  Nieuws uit de groepen 5 en 6 

 
Beste ouders, 

 
De zomervakantie is al in zicht! Nog even een kort nieuwtje.  

 

Op dit moment zijn we in de groep nog hard aan het werk aan een lapbook naar aanleiding van Blink 
geïntegreerd. Een lapbook zult u zich afvragen? Vraag gerust aan uw zoon/dochter wat dit is. Hij/zij 

zal het u kunnen uitleggen. We zijn allemaal benieuwd naar de resultaten hiervan.  
 

Verder staan er voor de komende periode nog een aantal leuke activiteiten op de planning: 
- Rapporten 

- Creamiddag 

- Wisselochtend - Juffenmiddag  
- Een spetterend eindejaarsfeest!   

 
Wij wensen u alvast allemaal een zeer zonnige, gezellige en mooie 

zomervakantie toe. Geniet ervan! 

 
Groetjes Uit groep 5/6  

 
  Nieuws uit de groepen 7 en 8 

 

- Onze musical “Betoeterd” was een groot succes. 

- We hebben in totaal 3 keer opgetreden. 

- Eén keer voor de groepen 1 t/m 6, de tweede keer voor onze ouders, broers en zussen, 

de derde keer voor opa’s, oma’s, familie en bekenden. 

- Ook werden wij gefilmd door Stevie. 

- Binnenkort is de film gemonteerd en kunnen we die gaan bekijken. 

- We hebben een show van Mad Science bijgewoond. 

- We hebben enorm genoten van deze show. 

- De schoolfotograaf is op bezoek geweest. 

- Nu kunnen we de foto’s bestellen. 

- Groep 7 is momenteel druk bezig met het maken van de E7 cito’s. 

- Het zijn heel veel vragen en daarom verdelen wij het werk over enkele dagen/weken. 

- Maar we streven er naar om over 2-3 weken met dit karwei klaar te zijn. 

- Ook is er af en toe tijd voor ontspannende maar toch leerzame activiteiten. 

- We zijn bezig met het thema “Duurzaam design”.  

- We mogen hiervoor computers, stofzuigers, wafelijzers, drukspuiten slopen. 

- Weet je dat heel veel onderdelen van bijv. een computer opnieuw gebruikt kan worden. 

- Dit wordt circulaire economie genoemd. 

- We maken een lijst van de onderdelen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

- En maken tenslotte een nieuw design met de gesloopte apparaten. 



- Wij vinden dit heerlijk om te doen en willen dit graag regelmatig in creamiddags voortzetten. 

- Groep 8 loopt heel veel “stage” bij groep 1 en 2. 

- Zij helpen de kleuters met allerlei activiteiten.  

- Groep 8 vindt dit heel fijn en groep 1 en 2 ook.  

- We leren hierdoor heel veel van elkaar maar ook van ons zelf. 

- Vrijdag 7 juni gaan wij naar Borgharen. 

- We hebben daar een veldles aan de maas. Het project heet “Grensmaas”. 

- Wij gaan allerlei opdrachten uitvoeren: over vogels, kleine beestjes, waterbeestjes, planten-

speurtocht, bladeren, bloemen, stenen zoeken, Galloway en Koniks paarden. 

- De hele ochtend werken wij hieraan. 

- Dan gaat meester Pierre de komende weken een aantal lessen geven over de tweede 

wereldoorlog.  

- In het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding gaat Meester Pierre met groep 8 naar 

het Eyewitness-museum in Beek. Groep 7 gaat naar het Amerikaans oorlogskerkhof te 

Margraten in september 2019. 

- Op maandag 24 juni gaan we met de waterbus op excursie naar WML in Heel. Wij volgen dan 

in de ochtend een project over water (hoe krijgen we schoon water in onze huizen en hoe 

moeten wij met water omgaan). 

- Op 28 juni krijgen de leerlingen hun 3e rapport mee naar huis. 

- Mochten er vragen zijn n.a.v. het rapport of de Cito’s dan kunt u altijd contact opnemen met 

ondergetekende. 

- Op maandag 1 juli hebben wij de besloten afscheidsavond van groep 8. 

- Op dinsdag 2 juli hebben wij in de ochtend de wisselochtend en ’s middags juffendag. 

- Op woensdag 3 juli vormen wij de erehaag voor groep 8 en gaan wij (groep 1 t/m 7) ze 

samen uitzwaaien. 

- Op donderdag 4 juli hebben wij de laatste schooldag. En dan is er………… VAKANTIE!!!!!!!!!! 

- Wij wensen jullie alvast een ontzettende, gezellige en een te gekke zomervakantie!! 

- Geniet ervan en zorg voor ontspanning!!!  

Met vriendelijke groeten,  

Dominique Walsh 

 

    
 



    



 


