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Juf Céline en haar partner Ralf
hebben een prachtige en gezonde
dochter gekregen: Fleur!
Nick, Zoë en Mila zijn een trotse
grote broer en zussen.
Wij wensen hun veel geluk samen!

Maastrichtse Sportweek
De week van 18 t/m 22 juni staat helemaal in het teken
van sporten en bewegen.
Het is voor basisschoolleerlingen dé week om nieuwe
sporten te proberen en te ontdekken.
En
. ook om samen met klasgenoten leuk te sporten en
spelen. Tijdens de sportdag kunnen alle kinderen hun
beste beentje voor zetten. Tevens maken zij kennis met
diverse verenigingen die de sporten aanbieden in hun
eigen omgeving.
Om goed voorbereid te zijn op deze week, vinden op de
ingeschreven scholen kennismakingslessen plaats.
Deze worden verzorgd door studenten van de Fontys
Sporthogeschool.
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Nieuws uit peuteropvang Poesjenel
Op dit moment spelen wij 5 weken rondom het thema
“de boerderij”. We praten over de boer en de boerin die in een
groot huis wonen, de boerderij, waar zij heel veel dieren
verzorgen. We leren veel nieuwe woorden zoals erf, stal,
koeienstal, varkensstal, paardenstal, weiland.
Alle boerderijdieren komen aan bod, maar ook leren we de
namen van de jonge dieren zoals het kalf, het veulen,
het biggentje en het lammetje.
We kijken welk dier het grootste is, de langste of kortste staart heeft, we tellen de
poten en benoemen de kleuren die we zien zoals zwart, wit, bruin, roze. We praten
over koeien die niet praten maar loeien, varkens die knorren, paarden die
hinniken.
We oefenen weer de oriënteringsbegrippen door de koe naast, voor of achter het
varken te zetten. Natuurlijk kijken we veel boekjes over de boerderijdieren en
zingen we leuke liedjes. We bouwen hekjes om het weiland heen en verven een stal
voor de dieren die we in elkaar knutselen en plakken.
Kortom we genieten, het thema spreekt erg aan!

Overblijfnieuws
Hoi, wij zijn Daim en Stacy en wij gaan jullie iets vertellen
over het overblijven: wij vinden het overblijven leerzaam,
sportief en leuk.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er altijd overblijven.
Wij gaan dan naar verschilde plekken toe: het dakterras, de gymzaal of de
activiteitenruimte. Op het dakterras spelen we allemaal spelletjes zoals tikkertje,
verstoppertje etc. en in de gymzaal doen we vaak trefbal, pionnenvoetbal,
blokjesvoetbal, superbal enz. In de activiteitenruimte kun je kiezen uit de
airhockeytafel, de voetbaltafel, de zitzakken en de sjoelbak. Ook kun je hier
allerlei leuke spelletjes spelen en tekenen.
Groetjes, Daim en Stacy
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Mensen in en om de Letterdoes
Wellicht heeft u er al van gehoord of al meegemaakt, maar misschien ook nog niet.
Sinds vorig schooljaar werken alle scholen met Knooppunt overleggen. Dat is een
gesprek van ouders en school, waar ook anderen bij aansluiten. Samen praten we en
denken we na als er op school een vraag of een zorg is over de ontwikkeling of
gezondheid van je kind. We zijn een meedenkteam.
De anderen aan tafel zijn in ieder geval de schoolmaatschappelijk werker, de
jeugdarts, een consulent van Team Jeugd van de gemeente en de interne begeleiders
van school. We hebben allemaal onze eigen krachten en mogelijkheden. De meeste
ouders vinden het best een hele groep mensen, maar wel prettig om zo’n meedenkteam
te hebben voor hun kind.
De komende tijd zullen de vaste deelnemers van het Knooppunt zich voorstellen aan u.
Deze eerste keer zal de jeugdarts zich voorstellen.
Mijn naam is Marie-Adele Daalderop.
Ik werk als jeugdarts bij de GGD Zuid Limburg.
Ik werk op de Marconistraat. Of vanuit de Marconistraat,
want ik werk ook op scholen, ik overleg bij de gemeente
en met ketenpartners. Op school kunt u mij aan tafel treffen
bij het Knooppunt.
In het Knooppunt (maar ook daarbuiten) gaat mijn werk vooral over de dingen die met
gezondheid en ontwikkeling te maken hebben en ook met de omgeving. School is een
omgeving, het gezin is omgeving.
Ook hoe de mensen om uw kind heen zich voelen en zich gedragen of hoe fijn uw kind
in de wijk kan buiten spelen is omgeving: het heeft invloed op hoe het met uw kind
gaat.
Door de jeugdgezondheidszorg wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u
gevolgd: de groei, het bewegen, praten, hoe het met u als gezin gaat. Dit wordt al
vanaf de geboorte in een dossier bijgehouden. Voordat uw kind op school zat, kwam u
bij het consultatiebureau, waar ook jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken. In
hun dossier werken we verder als wij u zien bij de GGD, bijvoorbeeld bij het onderzoek
van de jeugdverpleegkundige in groep 2 of 3. Het kan zijn dat we u uitnodigen voor
een afspraak in mijn spreekkamer op de Marconistraat want op school kan ik
natuurlijk niet alles vragen en onderzoek waar anderen bij zijn.
Ik ben een arts en houd me aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat ik alleen
bespreek met anderen wat u en ik samen goed en zinvol vinden om te bespreken. Ik
kan daardoor ook de schakel zijn naar bijvoorbeeld artsen in het ziekenhuis. Mijn
werk is veel samenwerken: met kinderartsen, huisartsen, maatschappelijk werk,
Team Jeugd en verder allerlei mensen die in gezinnen komen om te helpen.
U kunt mij bereiken via: 088-8805036 (algemeen, ochtend) of via e-mail:
marie-adele.daalderop@ggdzl.nl of via algemeen infojgz.maastricht@ggdzl.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vorige week heeft u informatie ontvangen over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wilt u deze informatie goed doornemen en op
bijgevoegd invulformulier uw keuze kenbaar maken en het formulier
z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind?

Centrale eindtoets groep 8
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben de leerlingen van groep 8
vorige maand de centrale eindtoets gemaakt.
De uitslag is binnen en wat hebben de leerlingen het geweldig gedaan!
Onze schoolscore is 539,8 het landelijk gemiddelde is 534,9.
Boven het landelijk gemiddelde scoren en met kop en schouders boven vergelijkbare
scholen uitsteken, dat is een fantastisch resultaat!
Wat zijn we trots op onze groep 8-ers!

Afronding schooljaar
Deze weken staan in het teken van de afronding van
het huidige schooljaar.
Een onderdeel hiervan is dat er de komende weken Citotoetsen worden
afgenomen. Concentreren en een goede inzet gaan het beste als kinderen
uitgerust en met een gezond ontbijt op school komen.
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Komend schooljaar
Wij zijn hard bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar.
Zodra de schoolorganisatie definitief is, hoort u van ons hoe deze er komend jaar uit zal
zien. We houden u op de hoogte!

Vakantierooster
Het vakantierooster voor komend schooljaar is definitief.
Mocht u misschien al een vakantie willen boeken hierbij alvast het rooster:
Herfstvakantie: 13 t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Carnavalsvakantie: 2 t/m 10 maart 2019
Voorjaarsvakantie: 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie vanaf 8 juli 2019
Tevens zullen er enkele studiedagen (ongeveer 5) ingepland worden, deze
data worden later bekendgemaakt.

Kalender
•

Maandag 18 t/m woensdag 20 juni 2018: Schoolkamp groep 8

•

Schoolreisje:
Groepen 1 en 2: Darteldome op maandag 2 juli 2018
Groepen 3 t/m 5: DippieDoe op dinsdag 3 juli 2018
Groepen 6, 7 en 8: Toverland op dinsdag 3 juli 2018
Let op: in de schoolgids staan deze data verkeerd vermeld.
Nadere info over de schoolreisjes volgt nog.

•

Woensdag 4 juli 2018: Kennismaken met de nieuwe groep
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