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Welkom 2019-2020
Onder het motto: “Zet je tanden in het nieuwe schooljaar” zijn we gestart met

het nieuwe schooljaar. Na 6 weken vakantie was het goed om onze kinderen
weer te zien en de verhalen te horen. Ondertussen zijn we weer gewend aan
het ritme van school.

•

2-10 start Kinderboekenweek

•

Donderdag 10-10 herfstactiviteit...Halloweendisco

•

Halve dagen groep 2-8 en

Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers heten wij van harte welkom op

vrije dag groep 1-1i: 11-10/

school. Wij werken vanuit onze visie en die geldt voor iedereen:

25-10/ 08-11/ 22-11/ 06-12/

“Je mag er zijn, wij zijn er voor jou en samen zijn wij de wereld!”

20-12

•

14-10 / 18-10 herfstvakantie

•

23-10 luizencontrole

•

Start schoolbreed werken in
projecten tijdens 2 middagen
per week

•

30-10 studiedag , alle groepen vrij

•

18-11 ouderbijeenkomst
schoolontwikkeling, aanvang
19.30u

Uitdagend kleuteronderwijs

•

5-12 Sinterklaas

•

19-12 kerstviering

Kleuters leren al doende en tijdens hun spel. In de groepen 1 en 2 werken
de leerlingen vanuit thema’s uit de methode Schatkist aan hun ontwikkeling.
Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zodat ze
zich erin kunnen herkennen. (De duur van een thema varieert van drie tot
zes weken.) De daarbij gekozen materialen sluiten hierbij aan.
Na de herfstvakantie starten wij met het werken in schoolbrede thema’s in
de middaguren. De WO-vakken zullen hier uitgebreid aan bod komen en de
kleuters zullen binnen deze thema’s blijven werken aan de passende thema’s vanuit Schatkist.

Isy
Ouders/verzorgers zijn met Isy
altijd op tijd en volledig op de
hoogte van wat er in de klas
en , in en rond de school , gebeurt. Ook het overblijven
verloopt via Isy.

Units in aantocht!
Zoals bij jullie allemaal bekend is kampen wij met een aanzienlijk tekort aan vierkante meters. Er is een ‘tijdelijke’ oplossing gevonden in de vorm van het plaatsen
van units. Containers die ingericht worden als onderwijswerkplek. Deze zullen aan
ons gebouw gekoppeld worden en zullen geplaatst worden op het voetbalveldje
van de groepen 7/8.
Deze plaatsing vergt aandacht en de werkzaamheden zullen starten in de week van
4 oktober. Houdt rekening met aanpassingen die gedaan gaan worden op en rondom de speelplaats (fietsenstalling/aanvoerroute). In de herfstvakantie zal er doorgebroken worden naar het gebouw. We proberen hiermee de overlast voor de
kinderen te beperken. Mochten er vragen zijn en/of opmerkingen...onze deur staat
altijd open.

De digitalisering in het basisonderwijs krijgt steeds meer vorm. Traditionele leermethoden en klassikale
werkvormen maken plaats voor gepersonaliseerd-, onderzoekendleren en eigenaarschap. De beschikbaarheid van digitale- en adaptieve leeromgevingen en de inzet
van individuele en mobiele devices
neemt toe, evenals de uitdaging om
de inzet en het gebruik hiervan in
het onderwijsproces veilig en stabiel
te faciliteren.
Miloo is de nieuwe dienstverlening
van Skool die volledig aansluit bij
onze wensen, wij zijn afgelopen
jaar overgestapt naar Miloo en
Snappet.

Maandag 4 november is de opleverdatum.
Door het wegvallen van ruimte op de speelplaats zijn wij in gesprek over een herindeling van de speelplaats. Hier willen we een maatschappelijk project van maken
waarin we jullie als ouders graag in willen betrekken. Realisatie voorjaar 2020.
Meer info volgt z.s.m.

Wilt u uw kinderen, vanaf groep 3
in de ochtend stimuleren om zelfstandig de school in te komen.
Daardoor leren zij zelf verantwoording te dragen voor het ophangen/
opruimen van de jas, tas en ander
spullen. De leerkracht staat bij de
deur en heet de kinderen welkom.
Indien u de leerkracht iets wil vragen dan kan dit het beste na schooltijd.

Heeft jullie 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 jullie 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 jullie 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.
Jullie zijn als ouder verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van uw kind.
Zorg er dus voor dat jullie op tijd van huis gaat en op tijd in de klas aanwezig zijn.

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

‘

Met groep 2 naar het theater in Kerkrade

Op vrijdagmiddag 30 augustus heeft Cultura Nova onze school uitgenodigd om met groep 2 de bijzondere voorstelling YOLO te bezoeken. Cultura Nova wilde op deze manier zoveel mogelijk kinderen betrekken bij de theatercultuur en bij het festival.
YOLO’ betekent ‘You Only Live Once’. Dit levensmotto viert het Spaanse Cía Lucas Escobedo met een
circusvoorstelling vol vreugde, energie, kracht en ritme, speciaal voor kinderen. Wij hebben genoten
van gevaarlijke sprongen, bijna onmogelijke acts en opzwepende livemuziek.
Op een spannende reis vol emoties heeft ‘YOLO’ ons mee genomen langs verschillende circusdisciplines. Met spannende acts vertoonden de artiesten de problemen en kansen van inspanning, angst en
durf, van nederlaag en triomf, van individualisme en collectiviteit. De kinderen hebben genoten.

Kerstactie
Voor de kerst zullen we
deelnemen aan de
‘Kerstpakkettenactie’ van
de familie Bleeker.
De bedoeling is om artikelen in te zamelen voor de
mensen in onze buurt die
het heel hard nodig hebben.
We zullen u nog uitgebreid
informeren over deze super actie!

Kinderwagens

Toiletten

Zoals al vermeld op Isy hebben we ‘overlast’ van kinderwagens in school. De
ruimte in school is beperkt
en we vragen u om de kinderwagens buiten te parkeren (indien het weer het toelaat uiteraard).

In het weekend van 4 oktober en 1 november zullen de toiletten in school
gefaseerd vervangen
worden. Tevens zullen
we een nieuwe vloer krijgen in de toiletruimten.

Onze schoolontwikkeling.
Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die de school onderneemt om de
kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te
bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. De school is een
lerende organisatie, die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit
te verbeteren. Op de info-avond van 18-11 zullen wij jullie informeren over
de laatste stand van zaken in de organisatie, unit en de klas/groep.
Dit schooljaar gaan wij ons richten op de volgende doelen;
Ondanks de afwezigheid van onze huidige directeur hebben we als team
afgelopen jaar een aantal stappen binnen onze schoolontwikkeling gezet.
Met de komst van onze nieuwe waarnemend directeur is besloten om de
komende tijd geen grote innovatieve stappen te nemen, maar eerst aandacht te schenken aan de basis. We willen onze huidige kwaliteit borgen
en verbeteren. Dat wil niet zeggen dat onze stip op de horizon verdwijnt.

•

Groepsdoorbrekend werken in de groepen 6-7-8 binnen het vak begrijpend lezen. Dit willen we ook opstarten binnen de vakken rekenen en
spelling.

•

•

Na de herfstvakantie starten we met een groepsdoorbrekend project
(gr1-2 / 3-4 / 5/6 / 7-8) enkele dagen in de middaguren. Hiervoor gebruiken we als leidraad de methoden Blink en Schatkist. Deze worden gekoppeld aan schoolbrede thema’s, we starten met het thema “Echt Nederland”.

•

Herstart van de leerlingenraad na de herfstvakantie.

•

We gaan werken aan de doorgaande lijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling (emo-kring), wetenschap en techniek, cultuuronderwijs en expressie en koppelen deze aan 21st century skills.

•

Invoering sociaal-emotioneel meetinstrument ‘ZIEN’.

•

We zullen binnenkort de persona’s van bs St Ursula aan jullie voorstellen.

De leerlingenraad
•
•
•
•
•
•

(6 leerlingen uit groep 6-7-8)

Heeft in een eigen stem in de organisatie.
Vertegenwoordigt leerlingen op school.
Denkt mee, beslist mee.
Geeft/ vormt een mening.
Heeft als doel de betrokkenheid vergroten van onze leerlingen in school.
Is gekozen door de leerlingen in de klas

Contact
opnemen:
Bs St Ursula

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

