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Nieuwsbericht groep 7-8
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Stem op mijn partij! In dit thema richten de kinderen een politieke partij op waarmee ze aandacht vragen voor een wereldprobleem. Voor ze hiermee aan de slag gaan onderzoeken ze wereldproblemen van nu,
zoals het broeikaseffect en de vervuiling van Europese rivieren. De kinderen denken ook
na over morele dilemma’s en ontdekken dat je door actie te voeren een nieuwe wet tot
stand kunt laten komen. Ook het knutselen heeft in het
teken van een wereldprobleem gestaan. We hebben zeedieren van ”plastic soep” gemaakt.

•

22-23

•

•

•

Onderzoeken de kinderen het probleem van de opwarmende aarde. Wat is het broeikaseffect? En zijn er
oplossingen? •
Kijken de kinderen naar een ander probleem: de Europese watervervuiling. Hoe
werkt de EU samen om dit probleem op te lossen?
Ontdekken de kinderen dat ook morele dilemma’s, zoals klonen, vaak zorgen voor
grote politieke discussies.

• Kijken ze naar groepen burgers, homo’s, donkere mensen en feministen, die in de
tweede helft van de 20e eeuw opkwamen voor hun eigen rechten. Ze ontdekken waarom
actievoeren zin heeft en soms kan leiden tot nieuwe wetten.
In het eigen onderzoek: Richten de kinderen een politieke partij op, bijvoorbeeld de PSG
(Plastic Soep Groep), de SVK (Strijd voor Kinderen) en de partij Kinderen als toekomst .
Ze kiezen een (wereld)probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren dit aan de
klas. Daarna wordt er natuurlijk zoals in het echt gestemd.
Passend bij dit thema hebben de groepen 7 en 8 een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Kerkrade en hebben zij een rondleiding gehad. Verder is groep 8 op bezoek
geweest bij de Provinciale Staten. Bij de Provinciale Staten hebben zij het statenspel
gespeeld. Als afsluiting is er nog een bezoek gebracht aan het Militair kerkhof in Margraten

Audit kleuteronderwijs

In oktober hebben wij een VVE audit kleuteronderwijs gehad. Deze audit is
aangevraagd door de gemeente Kerkrade en uitgevoerd door het onderwijsbureau BCO.
De uitkomst van dit onderzoek was goed. Op alle gebieden en vlakken hebben ze het kleuteronderwijs op bs St Ursula als goed bestempeld. Een groot
compliment aan de juffen en meester in unit 1!

22-01 en 01-04 studiedag, alle
groepen vrij

•

Halve dagen groep 2-8 en
vrije dag groep 1-1i: 17-01/

In de vier onderzoekslessen is het volgende aan bod gekomen:
•

Kind-oudergesprekken week

31-01/ 14-02/ 13-03/ 27-03/
10-04

•

24-02 t/m 28-02 carnavalsvakantie

•

08-01 en 04-03 luizencontrole

•

05-02 rapport 1/portfolio 1

•

07-02 uitroepen prinsenpaar

•

20-02 carnavalsviering

•

22-02 kinderoptocht

•

09-04 paasviering

•

13-04 paasmaandag

•

15-04 eindtoets groep 8

•

17-04 koningsspelen

•

19-04 E.H Communie

•

04-05 en 05-05 vrij

Isy
Ouders/verzorgers zijn met Isy
altijd op de hoogte van wat er
in de klas en , in en rond de
school , gebeurt. Ook het overblijven verloopt via Isy. Denk
aan het af– en aanmelden.

Unit in beeld
U hebt het allemaal kunnen volgen, de plaatsing van de unit, gekoppeld aan
school.
In de herfstvakantie heeft de firma de Meeuw 8 losse containers aan elkaar gekoppeld en gevormd tot het gebouw dat er nu staat. Twee weken later werd het grote
lokaal opgeleverd en zijn we aan de slag gegaan met de indeling. U heeft tijdens de
info-avond zelf kunnen zien dat dit ‘noodlokaal’ een kwalitatief goed lokaal is waar
unit 1 op dit moment in verblijft.
In onze ogen komt unit 1 er het best tot zijn recht, gebruik makend van hoekenon-

Maatschappelijk project
In januari start de werkgroep herindeling speelplaats olv teamleden en het
bedrijf Acist. Hierin worden wensen
van leerlingen, ouders en team meegenomen om te komen tot een voorstel
van de herinrichting van de speelplaats. Uiteraard wordt Movare meegenomen in deze ontwikkeling.
In mei zullen wij dan een goede dag
kiezen om samen met elkaar aan de
slag te gaan en de herinrichting van de
speelplaats waar te maken.

derwijs en groepsdoorbrekend werken van de groepen 1 en 2.
Dat houdt uiteraard in dat de bestaande groepen 7 en 8 ook moeten verhuizen. Zij
zitten nu in de ‘oude’ kleuterlokalen’. We wachten nog op een aantal aanpassingen. We zien wel heel duidelijk dat de indeling die we gemaakt hebben praktisch
laat zien dat het ook goed is voor de rust in het gebouw. Nieuw smaakt nu ook
naar meer!

Iedereen dankjewel voor een
super bijdrage aan onze kerstbrunch!

We blijven bij Movare en de Gemeente aankloppen over de stand van zaken
nieuwbouw en nemen u hierin uiteraard mee!

Heeft uw kind luizen of neten
dan zouden wij het fijn vinden
als u dit bij de leerkracht aangeeft. Wij kunnen dan ons
“luizenprotocol” in werking
stellen en de rest van de
groep/school extra controleren.
Te laat komen
De school is wettelijk verplicht het “te laat” komen en het verzuim bij te houden.
Dit gebeurt dan ook elke dag.
Te laat komen is erg vervelend voor uw kind en lastig voor de klas en de leerkracht. Te laat binnenkomen is ook storend voor de groep. Het les programma
start om half negen ’s morgens. Als uw kind dan te laat binnen komt, mist het een
deel van de lestijd.
In de onderbouw groepen komen erg vaak kinderen te laat. Kleuters die te laat
komen missen een groot deel van het kringgesprek of de spelinloop. In een kringgesprek worden allerlei belangrijke zaken voor de komende dag besproken.
U bent als ouder verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van uw kind. Zorg
er dus voor dat uw kind op tijd van huis gaat en op tijd in de klas aanwezig is.

Kijk ook eens op onze
website:
www.st-ursula.nl

Groep 3 en 4
De afgelopen periode hebben wij in groep 3/4 groep doorbrekend gewerkt met het thema “Gezellige Tradities”.
De kinderen hebben kennisgemaakt met verschillende tradities, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis en tradities die bij de
winter horen. Ze hebben informatie verzameld over de tradities en zijn creatief aan de slag gegaan. Ook hebben we samen
pepernoten gebakken, dit was een groot succes!
Onderzoekend leren stond hierbij centraal. De kinderen hebben zelf informatie gezocht voor het recept en vervolgens zelf het
recept geschreven. Daarna zijn ze helemaal zelf aan de slag gegaan met het samenvoegen van de ingrediënten en hebben
ze de pepernoten klaargemaakt om de oven in te gaan!

Ze waren super lekker!
Het project was een groot succes!

Kerstactie
Voor de kerst zullen we
deelnemen aan de
‘Kerstpakkettenactie’ van
de familie Bleeker.
Namens de familie Bleeker
en de stichting
‘Kerstpakkettenactie’ een
groot woord van dank
voor de aangeleverde producten

Leerlingraad
Een aantal leerlingen van
groep 6, 7 en 8 hebben campagne gevoerd om een plek
te bemachtigen in de leerlingenraad. Na stemming van
de groepen 6,7 en 8 verwelkomen we Hidde, Esmee, Tyler, Sam, Patou en Floris in
de leerlingenraad. Veel succes en plezier gewenst!

Te gast : Michael Reefs
Kinderboekenschrijver van onder
andere : De Biebbende & Bram
en het zoldermysterie.
Michael vertelde kort maar krachtig over zijn boekenserie , De
Biebbende en het oprichten van
een boekenclub.
In groep 7 zijn we deel 1 van de
Biebbende aan het lezen . Veel
kinderen hebben inmiddels ook al
andere delen ervan gelezen en
zijn razend enthousiast.

Groep 7
Een erg leuk en leerzaam uitstapje dat mooi paste binnen ons project Stem op mij!

Het kunstwerk werd uitgebreid besproken zodat jullie zouden weten dat de verschillende figuren allemaal samenhangen
met Kerkrade :
Geel=Kerkrade
Rood=de wijken binnen Kerkrade
Groen=de bossen van Kerkrade
Blauw= de vijvers van Kerkrade
Wit= de spoorlijn en de oranje staaf = het gemeentehuis.

Een kijkje nemen in het kantoor van wethouder Jo Schlangen en wethouder Hub Wiermans tevens de opa van Milo.
Beiden hebben zij vanuit hun kantoor een prachtig uitzicht op de Markt.

In de raadzaal mochten jullie kritische vragen stellen aan de voorzitter van deze vergadering: Jo Schlangen.
Vragen die jullie stelden waren o.a.:
Hoe vaak zit u in deze raadzaal te vergaderen? Wat zijn belangrijke vergaderpunten?

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020

Ook het komend jaar staat onze visie centraal;
‘Je mag er zijn, wij zijn er voor jou en samen zijn wij de wereld!’

De kinderen van unit 1 wensen u allen fijne feestdagen

Contact
opnemen:
Bs St Ursula

O.L.Vrouwestraat 70
6460 BS Kerkrade
045-5455563

