INFORMATIEGIDS VOOR DE OUDERS
SCHOOLJAAR 2018-2019

Informatiegids schooljaar 2018-2019
Basisschool St. Ursula: “Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”
Voorwoord:
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar was een jaar waarin veel beweging binnen ons onderwijs zichtbaar was. Het
eerste jaar binnen de ontwikkeling van vernieuwend en nog meer passend onderwijs. Tijdens
het schrijven van deze informatiegids kan ik u mededelen dat het nieuwe onderwijsconcept
op papier staat en ter advies en instemming bij onze medezeggenschapsraad ligt. Het
prikkelt mij enorm om het concept in deze gids toe te voegen……maar we moeten nog even
geduld hebben. In het nieuwe schooljaar plaatsen we het onderwijsconcept zo snel mogelijk
op Isy.
Veranderingen zijn niet altijd even gemakkelijk en kunnen ook momenten van onrust
veroorzaken. Hier zijn we ons geheel bewust van en wij proberen als school een open en
veilige plek te zijn waar u altijd terecht kunt voor uw vragen en zorgen. Wij als team van
basisschool St. Ursula gaan u zeker in het nieuwe schooljaar nog meer uitnodigen en u
verbinden met onze schoolontwikkeling. Ons advies is wel….wacht indien u vragen heeft niet
op deze uitnodigingen (koffie-uurtjes, informatievonden..etc…) maar vraag gerust een
gesprek aan bij de leerkracht van uw kind, interne begeleiding of directie.
Het is zo belangrijk dat informatie delen, direct en in een goed gesprek plaatsvindt.
Als school reflecteren wij ook hoe en op welke manieren wij u nog beter van informatie
kunnen voorzien.
Mogen wij u, ouders en verzorgers in ieder geval danken voor de positieve energie tijdens de
afgelopen informatieavonden inzake onze schoolontwikkeling. Jullie benoemen de tops en
tips die ons verder helpen in deze ontwikkeling en steunen in grote meerderheid onze
ingeslagen weg. Dat voelt ontzettend goed en is voor onze school zeer waardevol.
Ook het team, alle betrokkenen professionals: bedankt dat jullie er zijn. Ik ben als
schoolleider ontzettend trots dat jullie de moed en durf hebben om toekomstproof onderwijs
binnen basisschool St. Ursula te realiseren. Dank jullie vanuit mijn hart!
Het voorwoord wil ik ook dit jaar graag afsluiten met onze sterke missie-zin:
“Je mag er zijn…..en we zijn er voor jou….en samen zijn we de wereld”.
Laten we samen trots zijn op onze school en op weg gaan naar een mooie toekomst!
Roger Bertrand
Directeur basisschool St. Ursula
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Voor u ligt de informatie m.b.t. het schooljaar 2018-2019. Deze informatie bestaat uit een
overzicht van o.a. vakanties, vrije dagen, groepen en groepsbezettingen.
De schoolgids 2018-2019 zal tevens in september 2018 op Isy worden geplaatst. Helaas
hebben wij dit schooljaar door omstandigheden de website niet onder handen kunnen
nemen. We vragen nog een beetje geduld. Alvorens met de informatie aan de slag te gaan,
willen wij een aantal zaken toelichten.
Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt
48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’
basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet)
onderwijs, met in totaal ongeveer 11.700 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek,
oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.
De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals
de maatschappij in beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven.
Aanpak en werkwijze zijn vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau,
ondernemingszin en oog voor innovatie. De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om
de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
Missie
MOVARE werkt vanuit de missie ‘Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor de
autonomie en authenticiteit van elk individu in een respectvolle omgang met elkaar en de
wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen’.
Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen.
Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau.
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw
J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).
Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau
Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl
Bezoekadres
Heyendallaan 55b
6460 AA Kerkrade
Postadres
Postbus 12
6460 AA Kerkrade
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website
www.movare.nl.
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Basisschool St. Ursula
Tel: 045-5455563
Adres: O.L. Vrouwestraat 70
6461 BS Kerkrade
E-Mail: info.rkbsstursula@movare.nl
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In het kort ………………………
 Schoolontwikkeling 2018-2019
Zoals in de laatste informatieavond van 29 mei jl. geïnformeerd, gaan we in het
nieuwe schooljaar verder met groep doorbrekend werken binnen de units 1, 2 en 3.
We kiezen juist voor het vakgebied rekenen waarbij wij streven naar hogere
resultaten!
Als middel voeren we Snappet in. Ieder kind vanaf groep 3 zal straks een device als
hulpmiddel hebben. We benadrukken……als hulpmiddel! De interactie tussen
leerkracht en kind blijft ons fundament en daarbij is de instructie van de leerkracht
absoluut voorwaardelijk. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie alvorens de
leerstof wordt verwerkt door de leerlingen. Deze leerstof is vooraf geselecteerd en
klaargezet.
Wat zijn in de kern de voordelen van Snappet?
1. Kinderen ontvangen direct feedback of een antwoord correct is;
2. De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof selecteren en aanpassen;
3. De leerkracht heeft tijdens het werken continu zicht op het werktempo en de
resultaten. Tijdens de les is daardoor bijsturen, plannen, ondersteunen en
extra instructie veel effectiever;
4. Kinderen werken doelgericht en de leerkracht ziet in een overzicht welke
doelen wel/niet behaald zijn en of er groei is richting de doelen;
5. Snappet neemt de leerkrachten veel nakijkwerk uit handen en de resultaten
van ieder kind worden digitaal bewaard.
De invoering van Snappet zal door externe coaching en ondersteuning plaatsvinden.
Op het internet is best veel informatie over de Snappet te vinden o.a. als u kijkt op
YouTube. Zie bijvoorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ
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In unit 1, groepen 1 en 2 zal ook groep doorbrekend worden gewerkt binnen de
rekendoelen. Als hulpmiddel hiervoor gebruiken de leerkrachten de methode
Schatkist en aanvullende rekenkaternen.
Kortom: het vakgebied rekenen zal binnen de hele school centraal staan in relatie tot
onze schoolontwikkeling.
Waarom niet ook gelijk de andere vakken zult u misschien denken?
We kiezen voor een ontwikkeling stap voor stap. Waarbij we continu reflecteren en
bijstellen. We willen een duurzame schoolontwikkeling waarbij we geleidelijk ook de
andere vakgebieden in deze ontwikkeling meenemen.
Voor schooljaar 2019-2020 zal dat taal en lezen zijn. En tenslotte in het derde jaar is
het werken in units (groep doorbrekend) een rode draad door de gehele school
binnen alle vakgebieden.
 Dia toetsen
Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders
en professionals uit het onderwijs. In het primair onderwijs werken wij samen met
andere scholen aan het nieuwe toetsen, zodat toetsen beter bijdragen aan de groei
van leerlingen. Wij participeren vanaf schooljaar 2017- 2018 als partnerschool in de
pilot Diatoetsen en nemen sinds twee jaar de Dia Eindtoets af.
Deelname aan de pilot betekent dat wij de nieuwe volgtoetsen mee mogen
ontwikkelen.
Wij informeren u graag over de Diatoetsen en wat deze betekenen voor het kind.
Diataal BV is voortgekomen uit de Rijksuniversiteit van Groningen en ontwikkelt
wetenschappelijk onderbouwde toetsen (Diatoetsen) en aansluitend lees- en
oefenmateriaal (Diaplus). Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen zij
leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Diatoetsen dragen bij aan een
positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren
en een professionele cultuur op school. Dit past natuurlijk prima binnen ons nieuwe
onderwijsconcept.
De Diatoetsen bestaan uit volgtoetsen voor begrijpend lezen (Diatekst),
woordenschat (Diawoord), taalverzorging (Diaspel) en rekenen (Diacijfer).
De toetsen zijn nog niet allemaal klaar, sommigen zijn nog in ontwikkeling.
Afgelopen schooljaar hebben wij de toetsen Diatekst (begrijpend lezen) en Diataal
(woordenschat) afgenomen in de groepen 6,7 en 8.
De digitale toetsen zetten we in zodat de groei van het kind inzichtelijk en
gestimuleerd wordt. Aanvullend op de Diatoetsen wordt Diaplus (oefenmateriaal
voor begrijpend lezen) ingezet op het niveau van het kind zodat hij/zij gericht
begeleid wordt in de verdere ontwikkeling. In Unit 3 hebben wij hier groep
doorbrekend mee gewerkt. Dit krijgt komend schooljaar natuurlijk een vervolg. Ook
zal dan de toets Diacijfer (rekenen) klaar zijn. Deze zal dan ook afgenomen worden.
De komende jaren wordt het volgsysteem Dia natuurlijk ook uitgebreid voor de
groepen 3-5 , zodat er een volledig aanbod van toetsen is.
Tijdens het partnerprogramma wordt onze school begeleid door een van de
onderwijsadviseurs van Diatoetsen. Tijdens deze contactmomenten wordt advies
gegeven over de interpretatie van de toets resultaten en welk materiaal uw kind
stimuleert.
Komend schooljaar zult u tijdens uitgebreid geïnformeerd worden over de diatoetsen en worden de resultaten van de toetsen met u gedeeld. Mocht u toch al
meer informatie over de Diatoetsen willen dan kunt u terecht op www.diatoetsen.nl.

6

Informatiegids schooljaar 2018-2019
Basisschool St. Ursula: “Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”

 Gebouw en ontwikkeling.
Dit schooljaar zou het haalbaarheidsonderzoek duidelijkheid geven over de start van
een initiatieffase inzake het schoolgebouw en mogelijke plek van dat gebouw. (Ik
refereer tevens naar informatiegids 2017-2018) Op dit moment kan ik u hierover nog
steeds geen informatie verstrekken. In een gesprek met mijn bestuur is nu wel
toegezegd dat er voor de herfstvakantie naar alle ouders definitief duidelijkheid wordt
gegeven. We moeten dus nog even geduld hebben. Zaak blijft wel dat basisschool St.
Ursula een nieuwe, volwaardige, leerrijke schoolomgeving zal krijgen! Een omgeving
die onze kinderen, team en ouders verdienen!
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 Invoering spelling van de nieuwe taalmethode in groep 8.
Onze school werkt al 3 jaar met de nieuwe taalmethode STAAL.
Staal doet precies wat de naam belooft.
Staal maakt kinderen sterk in taal, spelling en woordenschat.
Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste
methode die spelling en grammatica combineert.
In groepen 3 t/m 7 wordt er al gewerkt met de nieuwe spelling binnen deze
methode.
We zien duidelijk de spellingsresultaten in de cito-meting verbeteren.
Komend schooljaar is groep 8 aan de beurt en op deze wijze is de invoering van
spelling in de gehele school doorgezet.
Staal is de ideale methode voor scholen die resultaat willen boeken en kinderen op
een nieuwe manier willen motiveren.

 Wendagen of wenochtenden 4-jarigen.
Ook voor dit schooljaar 2018-2019 kunnen nieuwe kinderen in groep 1i 5 dagen of
10 ochtenden wennen. Dit voor de officiële startdatum (dag waarop het kind 4 jaar
wordt). Langer dan deze termijn kan overigens niet daar de kinderen dan niet
verzekerd zijn!
De school stuurt de ouders vroegtijdig een wenbrief met een herinnering voor deze
mogelijkheid. We vragen ouders zelf contact op te nemen met juf Yvette en de
wenmomenten in verleg af te spreken.
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 Schoolreis
In het activiteitenoverzicht verder in dit boekje kunt u zien dat de schoolreis
verplaatst is naar 17 mei 2019 (na de meivakantie). Dit heeft zo zijn reden. We
willen heel graag voor de herfstvakantie de ouders enquêteren over vorm en inhoud
van de schoolreis. Wij als team zoeken naar diversiteit en tevens educatieve
mogelijkheden. Ook willen wij graag de bijdrage aanzienlijk verminderen. Maar hoe
denkt u als ouder hierover? Wat is straks het advies van onze
medezeggenschapsraad hierin? Daarom dus deze keuze. We willen heel graag uw
gedachten en ideeën meenemen en tevens het advies van onze MR hierin
respecteren. U kunt dus voor de herfstvakantie een schoolreis enquête tegemoet
zien.

 Schoolmis
Het is al eigenlijk een traditie binnen onze school: de gezamenlijke schoolmis als
opening van het schooljaar. Deze viering is op 21 september 2018 van 10.00 –
11.30 uur in de St. Catharinakerk. We vertrekken gezamenlijk vanuit school en
komen ook met z’n allen na afloop terug. Ouders kunnen dus gewoon hun kinderen
om 12.00 uur op school afhalen. Let er dus wel even op dat ook voor de kinderen
van groep 1 en 2 geen hele dag vrij is maar pas vanaf 12.00 uur. Als u niet wilt dat
uw kind(eren) wegens geloofsredenen deelneemt(en) aan deze mis dan kunt u dit
kenbaar maken bij de groepsleerkracht. Deze kinderen worden dan op school
opgevangen.
 Lezen en de zomervakantie?
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft. In de VakantieBieb-app vind je een leuk en
gratis leespakket voor het hele gezin.
Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app.
Vanaf begin juli worden daar nog romans, tijdschriften en taalgidsen aan
toegevoegd.
Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet
of mobiel.
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 Wijziging telefoonnummers en/of adresgegevens.
Gedurende het schooljaar komt het vaker voor dat we ouders niet kunnen bereiken
onder het voor ons bekende en geregistreerde (mobiele) telefoonnummer.
Het is natuurlijk belangrijk dat we ouders kunnen bereiken. Indien uw
telefoonnummer en/of adresgegevens wijzigen, geef dit dan a.u.b. gelijk door aan
de betreffende leerkracht van uw kind. Hiervoor alvast onze dank!
 Afscheid stagiaires en vervangers
Wij zeggen alle stagiaires van de Pabo, die tijdens dit schooljaar werkzaam zijn
geweest binnen onze schoolorganisatie, dank voor hun inzet, hulp en
betrokkenheid.
Wij wensen jullie veel succes met de volgende stap in jullie opleiding.
Tevens een woord van dank aan juf Sarah en juf Mariska, dank voor jullie inzet!
Wij wensen beide juffen veel succes en werkplezier op de nieuwe school.
 Nieuwe leerkrachten die ons team komen versterken!
In schooljaar 2018-2019 wordt ons team versterkt door twee nieuwe leerkrachten.
Dit op basis van vervanging en invulling van o.a. ouderschapsverloven. Wij heten juf
Gerriëtte Vreuls en juf Jet Simon welkom.
Juf Gerriëtte zal in de bovenbouwunit meedraaien en juf Jet zal op de donderdag en
vrijdag in groep 3 werkzaam zijn. Juf Jet heeft overigens zeer veel ervaring binnen
deze groep. (zie in de bijlage de kennismaking!)
Dat betekent overigens dat meester Guido switcht naar de kleutergroep:
groep 1 samen met juf Stephanie.
Tevens zijn er komend schooljaar nog een aantal nieuwe gezichten.
Juf Anke van Veen start haar zij-instroomtraject (2-jarige opleiding Pabo) binnen
onze school. Zij wordt begeleidt door juf Anja en juf Lily in groep 4
In groep 7 zal dit nieuwe schooljaar een Lio-leerkracht starten. (4e jaars Pabo).
De Lio-leerkracht, Laura van Outvorst, zal overigens binnen onze
schoolontwikkeling groep doorbrekend en binnen de gehele unit les geven.

 Afscheid van onze groep 8 leerlingen
Ook dit jaar nemen we afscheid van onze groep 8.
We wensen de leerlingen veel succes op de nieuwe school. Laat de basisschool in
jullie herinnering blijven als de veilige plek waar jullie de nodige kennis en
vaardigheden zijn meegegeven om “deze wereld verder te ontdekken”…..maar vooral
door jullie bijdrage…”deze wereld nog mooier te maken!”.
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Managementteam en specialisten (MT):
Naam
Roger Bertrand
(Directeur)

Gebied
Integraal eindverantwoordelijke t.a.v.:
 Onderwijs
 Beheer, financiën
 Administratie: aanname/inschrijving/uitschrijving
 Personeelszaken

Raoul Deckers
(plv. directeur)

Beheerszaken:
 Aanspreekpunt algemene/huishoudelijke zaken
 Begeleiding stagiaires
 Gebouwelijke zaken
 Onderzoekstraject PO-VO onderwijs 10-14
jarigen

Chantal Scholgens
(IB-functionaris)

Zorg en onderwijs o.a.:
 Uitvoering t.a.v. zorg en leerlingbegeleiding
 Coördinatie Dyslexie/Kurzweil

Jacqueline Ruiters
(IB-functionaris)

Zorg en onderwijs o.a.:
 Beleidsvoering t.a.v. zorg en leerlingbegeleiding
 Beleidsvorming Passend Onderwijs en
schoolontwikkeling.

Vakspecialisten:

Natalie Dankers
Lily Berns

Binnen onze school zijn leerkrachten welke zich verder
hebben gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Het
is altijd goed te weten dat u met specifieke vragen bij
hen terecht kunt. Met klem willen wij u erop wijzen dat
deze leerkrachten geen remedial teacher zijn. Zij
werken op beleids- en onderzoekniveau. Het
uitvoerende niveau blijft bij de leerkrachten in de groep!
Vakspecialist ICT (maandag en dinsdag)
Vakspecialist rekenen.

Karin Akkermans

Vakspecialist lezen

Anja Dohmen

Vakspecialist lezen

Marie-Jose Gorissen
Jacqueline Ruiters

Vakspecialist meer(hoog) begaafdheid
Vakspecialist meer(hoog) begaafdheid

Chantal Schölgens

Vakspecialist dyslexie en Kurzweil

Raoul Deckers

Vakspecialist sociaal emotionele ontwikkeling

Rooster aanwezigheid MT en IB-inzet:
Roger
Raoul

Chantal

Jacqueline

Ma t/m vr

Hele week

Di/wo/do

Ma t/m do

*Van het rooster kan door overleg- en vergadermomenten worden afgeweken.
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Units, groepen en groepsbezetting schooljaar 2018-2019
Unit 1: groep 1i

Maandag t/m vrijdag
Juf Yvette Waumans

Unit 1: groep 1

Unit 1: groep 2

maandag t/m woensdag

Woensdag t/m vrijdag

Juf Stephanie

Meester Guido

maandag t/m vrijdag
Juf Karin Akkermans

Unit 2: groep 3

Unit 2: groep 4

Unit 2 groep 5

maandag t/m woensdag

donderdag t/m vrijdag

Juf Marie-Jose Gorissen

Juf Jet Simon

maandag t/m woensdag

donderdag en vrijdag

Juf Anja Dohmen
Juf Anke van Veen

Juf Lily Berns
Juf Anke van Veen

maandag t/m vrijdag

Na herstel de woensdag:

Juf Nicole Dassen

Juf Natalie Dankers
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Unit 3: groep 6

Unit 3: groep 7

Maandag t/m woensdag

woensdag t/m vrijdag

Juf Wendy v. Straeten

Juf Kim Brinkhoff

Maandag t/m vrijdag

Donderdag

Juf Poornima Häcker

Juf Gerriëtte Vreuls
(zie voorstelling in bijlage)

Lio-leerkracht: Laura van
Outvorst
*Juf Poornima neemt op de donderdag
ouderschapsverlof

Unit 3 groep 8

Maandag t/m dinsdag

(Woensdag) donderdag
en vrijdag

Meester Raoul Deckers

Juf Chantal Schölgens

*Meester Raoul vult op de donderdag
directietaken in en zal op de woensdag
met PO-VO onderzoekstraject belast
zijn.

Juf Gerriette Vreuls
Ondersteuning

*Meester Raoul neemt op de vrijdag
ouderschapsverlof

PLUSKLAS

Woensdag:
09.00 – 09.30 groep 3
10.30 – 12.30 groep 4,5
Na een tijdje gaan deze groepen
de gehele ochtend samen

Donderdag:
08.30 – 12.00 uur 6 t/m 8
Juf Jacqueline Ruiters
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Vakleerkracht muziek:
De muzieklessen zullen dit schooljaar wederom door meester Maarten Sonnenschein
worden uitgevoerd. Tevens door meester Maarten de begeleiding van Canta Young en het
klinkend perspectief.

Schooltijden en rooster:
Onze school werkt met een rooster met een middagpauze Dit betekent dat de kinderen
tijdens de middagpauze op school kunnen blijven (overblijven) of naar huis kunnen gaan.
Het overblijven binnen ons rooster kost per rittenkaart € 12,50 (10 x overblijven).
Voor meer informatie kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Chris Lindelauf
(tel: 06-25033636)
Groepen 1 t/m 8
Ochtend:

Middag:

Totaal:

Maandag:

08.30 – 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

5,30 uur

Dinsdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

Woensdag:

08.30 - 12.30 uur

Donderdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

Vrijdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

4,00 uur

26 uur

Voor de groepen geldt een inlooptijd van 08.20 uur tot 08.30 uur en van
12.50 – 13.00 uur (belsignaal!). Ouders (van groepen 1 en 2!) kunnen hun kind dan naar
het groepslokaal begeleiden en daar afscheid nemen.
De vrijdag is wisselend qua schooltijden (meestal 1x in 14 dagen vrij voor groep 1 en 2 en de
middag (vanaf 12.00 uur) voor de groepen 3 t/m 8).
Zie jaarkalender welke in de eerste of tweede schoolweek aan de kinderen wordt
uitgedeeld.
U kunt er alvast rekening mee houden dat de eerste schoolweek 34 en derde week 36
de vrijdag vrij is voor de kleuters en dus groep 3 t/m 8 vanaf 12.00 uur. Hiervoor is
gekozen daar wij merken dat met name voor de jongste kinderen de overgang van
vakantie naar school geleidelijker verloopt.
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Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:
Vrije dagen:
Vrijdag voor voorjaarsvakantie:
Laatste schooldag 2018-2019:

15/10/2018 t/m 19/10/2018
24/12/2018 t/m 04/01/2019
04/03/2019 t/m 08/03/2019
22/04/2019 t/m 03/05/2019
30/05/2019 t/m 31/05/2019
10/06/2019
08/07/2019 t/m 16/08/2019
01/03/2019
05/07/2019

Studiedag vrije woensdagen (onder voorbehoud)
Studiedag:
10/10/2018
Studiedag:
14/11/2018
Studiedag:
23/01/2019
Studiedag:
03/04/2019
Studiedag:
05/06/2019
Onderwijstijd op jaarbasis:
De totale verplichte onderwijstijd over acht jaren moet tenminste 7520 uur zijn.
Onze school overschrijdt de 7520 verplichte lesuren over 8 schooljaren.
Het bovenstaand rooster betekent aan daadwerkelijke onderwijstijd in 2018-2019:
Groep 1-2

Groep 3-8

1352,00 uur

1352,00 uur

Aftrek van: Vakanties, vrije dagen, vrije middagen etc.

455,00 uur

392,00 uur

Onderwijstijd:

897,00 uur

960,00 uur

Totaal aantal uren:
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Activiteiten 2018 – 2019:
Activiteit
Start schooljaar 2018-2019
Luizencontrole
Schoolfotograaf
Info-avond alle groepen
Schoolmis

Datum/periode
20-08-2018
22-08-2018
11-09-2018
17-09-2018
21-09-2018

Bijzonderheden
WELKOM!

Kind en oudergesprekken 1 - 8

01-10-2018 t/m 05-10-2018

Werelddierendag
Kinderboekenweek
Studiedag 1

04-10-2018
03-10-2018 t/m 12-10-2018
10-10-2018

Luizencontrole
Herfstactiviteit (o.v.)
Studiedag 2
Ouderavond 1
Sinterklaasfeest
Kerstviering school

24-10-2018
02-11-2018
14-11-2018
29-11-2018 (19.00 – 21.00 uur)
05-12-2018
20-12-2018

Luizencontrole
Studiedag 3
Kind en oudergesprekken 1 – 7
Adviesgesprekken VO groep 8
Carnaval
Teamdag
Kinderoptocht

09-01-2019
23-01-2019
04-02-2019 t/m 08-02-2019
28-02-2019
01-03-2019
02-03-2019

Alle kinderen vrij

Luizencontrole
Presentatiedienst communicantjes
Ouderavond 2
Studiedag 4
Lentemarkt (o.v.)
Koningsspelen

13-03-2019
24-03-2019
26-03-2019
03-04-2019
17-04-2019
19-04-2019

St. Catharinakerk 09.45 uur
Schoolontwikkeling
Alle kinderen vrij!
In overleg met OV

Luizencontrole
e
1 heilige Communie
Maandag vrij gr 4
Ouderavond 3
Studiedag 5
Info ochtend gr 1
Pinkstermaandag
Kampdagen groep 8
Kind en oudergesprekken 1 - 7
Afscheidsavond/Musical groep 8
Eindejaarsfeest
Teamdag

08-05-2019
12-05-2019
13-05-2019
23-05-2019
05-06-2019
07-06-2019
10-06-2019
12-06-2019 t/m 14-06-2019
24-06-2019 t/m 28-06-2019
02-07-2019
04-07-2019
05-07-2019

St. Catharinakerk 10.00 – 11.30 uur

“Vriendschap: Kom erbij”
Alle kinderen vrij!
In overleg met OV: Halloween/disco
Alle kinderen vrij
Schoolontwikkeling

Alle kinderen vrij!
Medio portfolio/adv gr 8

St. Catharinakerk 09.30 uur
Schoolontwikkeling
Alle kinderen vrij
Voor de nieuwe ouders/kinderen
Vrij
Onder voorbehoud
Eind portfolio
Alle kinderen vrij

*Datum van vormsel groep 8 is nog niet vastgelegd.
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07
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke,
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw
kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen
over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team
JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens
het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd
op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig
heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met
andere organisaties binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar
we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen.
Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen
DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het
jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van
leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het
Team JGZ. Wij helpen u graag!
Contact
Inge Scheuders, jeugdverpleegkundige
Ria Grond, doktersassistente
Yvette Heitzer, jeugdarts
Team JGZ Kerkrade
Aanwezig: maandag t/m donderdag
E: infoJGZ.ParkstadOost@ggdzl.nl
T: 045-8506692
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
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Schoolregels:
-

-

Gezien de aanvangstijden van de school, verzoeken wij uw kind(eren) op tijd naar
school te sturen.
We wijzen u erop dat de daadwerkelijke onderwijstijd om 08.30 uur start.
Het te laat komen van kinderen verstoort de instructie van de leerkracht.
Er is geen toezicht door een leerkracht op de speelplaats vanaf 8.20 uur tot 08.30
uur. Leerlingen worden, i.v.m. inlooptijd, vanaf 08.20 uur in het groepslokaal
verwacht. Toezicht is er natuurlijk wel in elke pauze.
Als uw kind met de fiets naar school komt geldt: alle fietsers stappen af bij de poort
en stallen hun fiets netjes in de daarvoor bestemde stalling. De fiets wordt, indien
mogelijk, afgesloten.
Maak, daar waar ze aanwezig zijn, gebruik van oversteekplaatsen waar
verkeersbrigadiers staan.
Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken en niet op de stoep! Let daarbij ook
dat u het zicht van de brigadiers en kinderen niet belemmert door te parkeren op de
fietsstroken. Voor de veiligheid van de kinderen maken wij hier melding van.
Indien uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of indien u met uw kind de
huisarts bezoekt, geef dit dan voor 8.30 uur door aan de school. Indien dit niet
gebeurt zal de groepsleerkracht altijd rond 09.00 proberen contact met u op te
nemen.
Maak afspraken met de huisarts, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd.
Voorts verwijzen wij naar de regelgeving m.b.t. maatregelen ter voorkoming van
verzuim (schoolgids).
Geef dringende zaken, zoals uitval van ouderhulp of niet meedoen aan de gymles,
door aan de betreffende leerkracht vóór 8.30 uur.
Heeft u meer tijd nodig, maak dan een afspraak na schooltijd.
Bij langdurig gymverzuim een doktersverklaring overleggen.
Indien uw kind medicatie gebruikt dan gelieve dit door te geven aan de leerkracht.
Geen mobiele telefoontjes mee naar school nemen. In uitzonderlijke gevallen kan in
overleg met de ouders/verzorgers en de leerkracht hiervan afgeweken worden.
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes liefst thuis bezorgen. Het kan pijnlijk zijn voor
kinderen als ze niet uitgenodigd worden.
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De oudervereniging:
De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team, schoolse activiteiten.
De oudervereniging wordt geleid door een groep actief, betrokken ouders/verzorgers.
Deze groep is de ouderraad.
Activiteiten welke de ouderraad en het team door het jaar heen organiseren zijn o.a.:
- Sinterklaas;
- Herfstactiviteit;
- Kerstviering;
- Disco;
- Carnaval;
- Etc.
Ouders/verzorgers die zitting willen nemen in de ouderraad kunnen zich melden bij de
voorzitter. De ouderraad beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. Een keer per jaar
is er een algemene ledenvergadering. Indien nodig zal dan de hoogte van de ouderbijdrage
opnieuw worden vastgesteld.
Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst, waarop allerlei schoolactiviteiten met
elkaar worden gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Bij deze vergaderingen is een
afgevaardigde van het team aanwezig.
Buiten de bestuursleden om, hebben we toch nog altijd hulp nodig van ouders/verzorgers.
Lijkt het je wat, om mee te helpen tijdens activiteiten, neem dan contact op met ons.

Waarom ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd.
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven, die de school niet vergoed krijgt door de
overheid.
De hoogte van de bijdrage is rond de 13 euro per kind en wordt in de ledenvergadering van
september 2018 definitief vastgesteld.
Activiteiten, die mede bekostigd kunnen worden uit deze ouderbijdrage zijn:
- vieringen rond sinterklaas, kerst, carnaval en schoolfeest;
- schoolreis en het schoolverlaterskamp;
- sportdag/koningsspelen voor alle leerlingen;
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad.
Mochten er nog vragen zijn over de ouderraad kunnen jullie altijd contact opnemen met ons.

Het team van basisschool St. Ursula dankt de Ouderraad voor de tomeloze inzet van
dit schooljaar!
Bedankt!!
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MR Basisschool St. Ursula
Missie en taken
De medezeggenschapsraad (MR) levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van
de Basisschool St. Ursula. De ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige personen die
verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de
samenleving staat daarbij centraal. De medezeggenschapsraad ondersteunt tevens de
school bij het uitvoeren en uitdragen van haar missie en visie.
De medezeggenschapsraad (MR), als vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders, geeft
gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige zaken. De Medezeggenschapsraad
ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan wel met suggesties komen en aan de directie vragen op
dit punt beleid te ontwikkelen. Een bijdrage aan de uitvoering van het beleid wordt geleverd
door:
 Het beoordelen van (beleids-)voorstellen van de schooldirectie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het advies-, instemmings-,informatie- en initiatiefrecht.
 Het communiceren met de achterban (leerkrachten en ouders) over belangrijke
ontwikkelingen die het onderwijs op basisschool St. Ursula beïnvloeden.
In het nieuwe schooljaar zal onze MR verkiezingen uitschrijven. De huidige voorzitter Pierre
Senster zal per 01 augustus 2018 zijn lidmaatschap beëindigen. Wij bedanken Pierre voor
zijn jarenlange inzet als lid/voorzitter van onze MR.
Samenstelling MR
Personeelsvertegenwoordiging:
Marie-José Gorissen (secretaris)
Chantal Schölgens
Anja Dohmen
Oudervertegenwoordiging:
Pierre Senster (voorzitter) ( tot 01-08-2018)
Hanke Mickartz
Suzanne Sieler
Iedereen die een binding heeft met de school (personeelslid of ouder van een van de
schoolkinderen) is gerechtigd lid te worden van de MR.
De MR van Bs. St. Ursula bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en drie ouders.
Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar en is daarna eventueel weer
herkiesbaar.
Een keer in de twee jaar vinden er verkiezingen plaats en moet een gedeelte van de MRleden hun “stoel” ter beschikking stellen.
Wilt u contact opnemen met de leden van MR dan kan dat via de mail:
mr.rkbsstursula@movare.nl.
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Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.
De MR vergadert ongeveer 5- 6 keer per jaar.
De vergaderingen vinden plaats op de volgende dagen:
13-09-2018 08-11-2018
10-01-2019 14-03-2019
23-05-2019 13-06-2019
Ouders die interesse hebben om deze vergadering, als toehoorder, te willen bijwonen,
kunnen hiervoor contact opnemen met onze secretaris.
Aandachtspunten MR
De volgende meerjaren beleidszaken hebben regulier de aandacht van de MR:
 Schoolplan;
 Schoolgids;
 Schoolformatieplan en Integraal Personeelsbeleid (IPB);
 Schoolbegroting en jaarrekening;
 Beleidszaken de school aangaande;
 De schoolontwikkeling en toekomst, zowel inhoudelijk als gebouwelijk.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Onderwijsstichting Movare, waaronder Bs. St. Ursula ressorteert, heeft een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze Raad verricht ongeveer dezelfde activiteiten als een MR.
Hij bespreekt echter alleen beleidszaken en andere onderwerpen die van gemeenschappelijk
belang zijn, d.w.z. voor alle scholen van Movare of voor een meerderheid van de scholen
van Movare.
De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van de MR, maar moeten wel binding hebben
met een van de scholen.
Voor een actuele samenstelling van de leden van de GMR verwijzen wij naar de website van
Movare: www.movare.nl onder het kopje GMR.

Het team van basisschool St. Ursula dankt de MR voor de beleidsmatige
betrokkenheid van dit schooljaar!
Bedankt!!
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Elkaar informeren:
Het is zowel voor ouders/verzorgers als voor de school van belang zo goed mogelijk
geïnformeerd te zijn. Zeker daar waar het gaat om de ontwikkeling van het eigen kind, maar
ook daar waar het gaat om andere zaken die betrekking hebben op onze school.
Wij informeren elkaar d.m.v.:

ISY: ons digitale communicatiesysteem!
Hierin staat algemene groeps- en schoolinformatie, groepsactiviteiten etc……

Info nieuwe schooljaar.(Informatiegids).
Denk hierbij aan: groepsindeling, groepsbezetting, vakantierooster, gymtijden, etc.

De schoolgids.
Jaarlijks wordt een actuele versie ter beschikking gesteld. Reacties van ouders/verzorgers
zijn natuurlijk welkom.

Jaarkalender
In de eerste of tweede schoolweek ontvangen alle ouders/verzorgers een schoolkalender.
Hierin staan alle vakantietijden, activiteiten etc…..overzichtelijk per maand vermeld.

Rapporten/portfolio.
2 keer per jaar voor de groepen 1 t/m 8.

Kind-oudergesprekken.
Voor de groepen 3 t/m 8 op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de
ouders/verzorgers. Voor de groepen 1 en 2 worden gesprekken gevoerd n.a.v. de
Praatboeken, signaleringslijsten en Cito-toetsen.
De kinderen mogen bij het gesprek aanschuiven.

Ouderavonden.
Worden belegd om informatie over het onderwijs en schoolse zaken te geven.

Individuele gesprekken.
Op uitnodiging of op verzoek altijd mogelijk.

Onze schoolwebsite: www.st-ursula.nl
Helaas nog even geduld: deze wordt vernieuwd!!
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Praktische schoolse zaken:
Gymnastiek:
De door ons gebruikte gymzalen zijn:
*Sporthal Rolduc
groepen
*Gymzaal, dir. Geurtsstraat:
groepen
*Speel/gymzaal school
groepen

6 t/m 8
3 t/m 5
1-2 en (3)

De leerlingen hebben tijdens de gymles nodig: Gymschoenen (geen zwarte zolen) en
gymkleren. Indien niet deelgenomen kan worden aan gymnastieklessen dienen leerlingen
schriftelijk afgemeld te worden door ouder of verzorger.

Gymrooster 2018-2019:
Groep 1i:

geen vaste dagen (van weer afhankelijk)

Groep 1:

dinsdag en donderdag

Groep 2:

woensdag en vrijdag

Groep 3:

dinsdagochtend

in gymzaal

Groep 4:

dinsdagochtend

in gymzaal

Groep 5:

dinsdagochtend

(blokuur) in gymzaal

Groep 6:

woensdagmorgen (blokuur) in sporthal Rolduc

Groep 7

woensdagmorgen (blokuur) in sporthal Rolduc

Groep 8

woensdagmorgen (blokuur) in sporthal Rolduc

Luizencapes:
Worden aangeschaft bij start van uw kind op school. (kostprijs 5 euro, te bestellen bij juf
Yvette)
De capes worden aan de kapstok gehangen.
Liefst 2 x per jaar reinigen / wassen van de cape.
Het is de bedoeling dat deze cape gedurende de gehele schoolloopbaan door de leerling
gebruikt wordt.
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Luizenbrigade:
Gedurende het schooljaar worden de leerlingen 5 maal (elke eerste woensdag na een
vakantie) door onze luizenbrigade regulier gecontroleerd op hoofdluisbesmetting.
Daarnaast kunnen er ook nog her controles plaatsvinden.
Bij een geconstateerde besmetting worden de ouders/verzorgers gecontacteerd door de
coördinator van de luizenbrigade, te weten meester Raoul, of door de groepsleerkracht.
We vragen u erop te letten dat de kinderen deze controledagen geen gel in de haren
hebben.

Brigadieren
Leerlingen van groep 8, brigadieren samen met ouderbegeleiding bij de oversteekplaats aan
de O.L. Vrouwestraat. De kinderen zijn dit schooljaar in juni speciaal opgeleid voor deze
belangrijke taak.
In deze informatiegids willen we nogmaals het belang van ouderhulp inzake brigadieren
benadrukken.
In het belang van de veiligheid van onze kinderen zijn we dringend op zoek naar ouders
die bereid zijn te brigadieren.
Voor opgave en/of informatie graag contact opnemen met onze coördinator:
Chris Lindelauf (tel: 06-25033636).
Dan nog graag het volgende onder uw aandacht: We zien regelmatig ouders parkeren in de
oprit van de nabijgelegen Opel-garage. Let u er s.v.p. op dat er geen filevorming ontstaat
waardoor het zicht van de brigadiers wordt belemmerd. Ook dit kan voor onveilige situaties
zorgen.
Wij danken u voor uw begrip!

Excursies:
Eventuele excursies worden, in overleg met betreffende collega’s, in de loop van het
komende schooljaar ingepland.

Bijdrage kampdagen groep 8:
De kinderen van groep 8 gaan tegen het einde van het schooljaar op kamp.
De eigen bijdrage voor dit kamp bedraagt rond de 85 euro. (mits ouderbijdrage betaald is)
Dit is een bijdrage welke niet onder de jaarlijkse ouderbijdrage valt.
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Mag ik mij voorstellen:

Ik ben Jet Simon en volgend schooljaar zal ik werkzaam zijn op de St. Ursula voor twee
dagen in de week.
Op donderdag en vrijdag zal ik worden ingezet in groep 3.
Als ervaren leerkracht heb ik vele jaren een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van
kinderen. Met name welbevinden en betrokkenheid acht ik zeer belangrijk. Indien kinderen
zich prettig en veilig voelen in hun omgeving komen ze beter tot leren.
Ik heb gewerkt met heterogene – en ook homogene groepen bij de kleuters, groep 3,
middenbouw en groep 6.
Nog steeds ben ik nieuwsgierig naar nieuwe onderwijsontwikkelingen. Het is voor mij dan
ook een uitdaging en een kans om op de St. Ursula te mogen meewerken aan een nieuw
onderwijsconcept.
Mijn eigen kinderen, inmiddels volwassen, zijn eveneens hun schoolcarrière gestart op de St.
Ursula. Met plezier kijken zij terug op hun schooltijd.
Wat mij ook pleziert zijn de goede dingen van het leven. Ik geniet met volle teugen van het
samen tafelen met familie en vrienden, wandelen in de natuur, relaxen op een terras bij mooi
weer.
Verder vind ik het fijn om naar muziek te luisteren en een goed boek te lezen. Maar ook met
Netflix kan ik prima ontspannen.
Rest mij alleen nog te zeggen dat ik me enorm verheug om in het nieuwe schooljaar, samen
met de collega’s betekenisvol onderwijs te bieden aan de kinderen van St. Ursula.
Ook ben ik erg benieuwd om kennis te maken met de kinderen en hun ouders en hoop op
een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Jet Simon
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Hallo, mag ik me even voorstellen…

Ik ben Gerriëtte Vreuls en zal volgend jaar werkzaam zijn op de St Ursula in de bovenbouw.
Ik ben reeds enkele weken op de Ursula om kennis te maken met het team en de kinderen
en voel me zeer welkom. Volgend schooljaar ben ik op donderdag in groep 7 en zal ik ook in
groep 8 te vinden zijn.
Ik heb gewerkt met heterogene groepen in de groepen 6 tot en met 8. Al vele jaren heb ik
een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van kinderen, met name in de bovenbouw.
Heel wat kinderen uit groep 8 en hun ouders heb ik mogen adviseren bij hun keuze naar het
Voortgezet Onderwijs.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vind ik zeer belangrijk. Als kinderen zich
prettig voelen komen ze beter tot leren. Het veilig en fijn voelen levert een grote bijdrage aan
het zelfvertrouwen van het kind.
Naast mijn baan als leerkracht heb ik jarenlang weerbaarheidstraining gegeven aan groepen
7 en 8 op basisscholen in Zuid Limburg, ook op de St Ursula.
Ik blijf nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Het is een
uitdaging en een kans om het nieuwe onderwijsconcept van de St Ursula mee te mogen
ontwikkelen en vorm te geven.
In mijn vrije tijd geniet ik van kamperen en wandelen in de natuur, van mijn gezin, samen
tafelen met familie en vrienden, relaxen op een terras of op de camping. Mijn passie is
zingen. Naast het volgen van zangles zing ik in een kamerkoor en regelmatig neem ik deel
aan opera- en musicalprojecten binnen het zanginstituut waar ik aan verbonden ben.
Ik verheug me enorm op volgend schooljaar om samen met de collega’s de kinderen van de
St Ursula een kansrijke toekomst te bieden door betekenisvol onderwijs te geven.
Ik ben benieuwd om verder kennis te maken met de kinderen en hun ouders en hoop op een
prettige samenwerking.
Tot gauw in schooljaar 2018-2019.
Met vriendelijke groet,
Gerriëtte Vreuls
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Juf Anke……………….

Mijn naam is Anke van Hees en ik woon samen met mijn gezin in Simpelveld.
Ik houd van tennissen en hardlopen. Ook doe ik aan Yoga en vind knutselen erg
leuk.
Mijn favoriete eten is Italiaans en ik ben verzot op chocolade. In het weekend vind je
mij vaak op het voetbalveld. Dan ga ik naar de wedstrijden van mijn 3 kinderen
kijken. In schooljaar 2018-2019 zullen jullie mij geregeld (3 dagen per week) in Bs.
St. Ursula zien. Met name in groep 4 en unit 2.
Ik start met het Pabo-zij-instroomtraject en hoop binnen 2 jaar juf te worden. Een
aantal van jullie heeft mij al eens vaker gezien. Ik werk nu namelijk nog bij het
Continium en heb de duurzaamheidslessen aan groep 8 gegeven. Zodoende ken ik
de school al een beetje. Een leuke school met een leuk team. Ik ben dan ook erg blij
dat ik hier mijn beroepsstage mag lopen. Ik heb er zin in!!
Groetjes,
Juf Anke

27

Informatiegids schooljaar 2018-2019
Basisschool St. Ursula: “Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”

Hallo allemaal,
Graag wil ik mij even voorstellen, zodat jullie weten waarom ik
volgend schooljaar aanwezig zal zijn op de St. Ursula. Mijn
naam is Laura van Outvorst, ik ben 23 jaar oud en studeer
aan de Nieuwste Pabo in Sittard. Komend schooljaar zal ik de
LIO-stagiaire zijn op jullie school, dit betekent dat ik mijn
laatste jaar voordat ik een ‘echte’ juf ben bij jullie zal
doorbrengen. Ik zal aan de slag gaan in groep 7 samen met
juffrouw Poornima. Voorheen heb ik al op verschillende
scholen stagegelopen en ook veel ervaring opgedaan in het
buitenland. Momenteel ben ik voor twee maanden werkzaam
op een Internationale school in Bangkok (Thailand).
Dit is een geweldige ervaring en uitdaging voor mij, zodat ik
met heel veel nieuwe inspiratie kan starten op de St. Ursula.
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik speel tennis en heb twee duikbrevetten, waardoor ik
de wereld ook onderwater kan bekijken. Ik reis ontzettend graag de wereld over en ik
vind het erg leuk om veel gezellige dingen te doen met vrienden en familie;
uitstapjes, terrasjes en uiteten. Ik kijk er ontzettend naar uit om te mogen
samenwerken met het team en alle kinderen en ouders. Ik hoop dan ook een
geweldig schooljaar met jullie tegemoet te gaan!
Als jullie nog vragen hebben of gewoon voor een praatje kunnen jullie altijd bij mij
terecht.
Ik zal vanaf het begin van het schooljaar aanwezig zijn. In ieder geval elke
donderdag, maar ook afwisselend hele weken.
Tot ziens volgend schooljaar!
Juf Laura

28

Informatiegids schooljaar 2018-2019
Basisschool St. Ursula: “Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”

“Iedereen een fijne vakantie in Rust, Tevredenheid en Ontspanning!”

Met vriendelijke groet,

Team en directie basisschool St. Ursula
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