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Tevredenheidsonderzoek
U ontvangt in oktober een mail om deel te nemen aan de
tevredenheidspeiling van de Schatgraver. Alle ouders krijgen hiervoor
een uitnodiging maar ook kinderen vanaf groep 5 vullen een lijst
digitaal op school in. We hopen natuurlijk op een grote deelname. Ook
wij als school zijn namelijk lerend en staan open voor uw mening of
ideeën. We hopen dan ook dat veel ouders zullen deelnemen aan het
onderzoek. De feedback die wij terugkrijgen kan ons weer helpen om
zaken verder te verbeteren. Wij zullen van de bevindingen ook een
terugkoppeling geven.

Wijzigen contactgegevens/ ISY code
Mochten er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de persoonlijke
contactgegevens dan kunt u deze doorgeven aan Koen Kerkvliet. Hij houdt de
gegevens up to date in ons administratiesysteem. Wijzigingen mailen naar:
koen.kerkvliet@movare.nl Ook kunt u bij hem terecht als u vragen heeft over
Isy.

Vrij i.v.m. studiedag 13 oktober
Dinsdag 13 oktober hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Alle leerkrachten gaan
aan de slag om ons rekenonderwijs, schrijfonderwijs en de instructie
samen te verbeteren. Een volle dag waar heel wat onderwijskundige
items een plaats hebben gekregen.
Eigenlijk was deze studiedag gepland om binnen het cluster van
scholen Wereldwijs, Harlekijn en Schatgraver klassenbezoeken te
doen op deze scholen. We hadden met deze 3 scholen afspraken
gemaakt om nog meer van elkaar te leren. Vanuit de Gezonde
school, maar ook onderwijskundig trekken de scholen vaker samen
op en willen we leren van elkaar. Door de Corona maatregelen hebben we de klassenbezoeken
bij de andere scholen helaas uitgesteld tot volgend jaar.

Nieuws van de kleuters

De eerste weken van het schooljaar is er gewerkt aan het thema: “Mijn Lijf”. De kinderen
hebben de vraag: “ Wat zit er aan mijn lijf?”, uitgebreid beantwoord. Niet alleen in woorden,
maar ook in activiteiten.
Op 14 september vond het eerste koffie-uurtje plaats. Het was een interessante avond. De
werkwijze in de kleuterbouw is besproken; de ouders hebben een kijkje genomen in een dag
van de kleuter. Het digikeuzebord kwam o.a. ter sprake en ook de methode wereld oriëntatie,
4x wijzer. Het volgende koffie-uurtje is op 19 november, onderwerp is dan sint en kerst.
30 september start de Kinderboekenweek, met thema “En toen”. We gaan met de kleuters
terug in de tijd. Kunnen opa’s of oma’s ons helpen aan voorwerpen van vroeger? Zo kunnen
de kinderen het in de klas laten zien en er iets over vertellen.

Invulling leerkrachten
Tot op heden hebben we nog geen groepen
naar huis hoeven te sturen i.v.m. tekort aan
personeel. Het is verschillende dagen wel al
heel lastig geweest daar we echt hebben
moeten schuiven met personeel over de
groepen om een goede onderwijskundige
invulling te kunnen geven. Soms komen
leerkrachten op vrije dagen werken, zetten we een onderwijsassistent in die onder begeleiding
de groep overneemt of zetten we een collega met andere taken in die een dag onderwijs
verzorgt. Een hele uitdaging in afstemming, overdracht en voorbereiding maar vooralsnog is
het gelukt. We blijven ons best doen en rekenen op uw begrip door de verschuivingen die
soms ontstaan.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is
vanochtend weer gestart. Op
het speelplein hebben alle
kinderen samen gedanst op het
passende liedje. Ook hebben
alle groepen een mooi leesboek
gekregen waar de komende weken aandacht voor zal zijn. We konden i.v.m. met de Corona
maatregelen helaas geen ouders voor deze opening uitnodigen. Het thema van dit jaar
is………En toen? Hierin is natuurlijk plaats voor Geschiedenis door de eeuwen heen. Er zijn
allerlei activiteiten in school in het kader van de Kinderboekenweek.
Zo krijgen de groepen 3 en 4 bezoek van de Landgraafse schrijfster Blanche Ortmans. Zij zal
komen voorlezen uit en vertellen over haar boek “Indianenmagie”.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal er een voorleeswedstrijd worden gehouden in school .Iedere
groep gaat aan de slag met voorlezen en kiest een winnaar uit. Deze winnaars gaan deelnemen
aan de finale van de voorleeswedstrijd ,op donderdagmiddag 8 oktober. Hierbij zullen drie
juryleden aanwezig zijn en per bouw zal een winnaar worden uitgeroepen. De winnaar van de
bovenbouw gaat door naar de regionale voorleeswedstrijd.
Voor de groepen 1 en 2 vindt er een poppenkastvoorstelling plaats rondom het thema, en er
zal ook een gastspreker komen vertellen over vroeger.
Kortom; een mooie week voor de boeg met allerlei activiteiten in het teken van het thema.

De gezonde basisschool van de
toekomst
.

De start van de gezonde lunch op 7 september is goed verlopen.
De kinderen hebben weer kunnen proeven en genieten van allerlei producten. Ook de
uitbreiding van een kwartier (in coronatijd) naar het oude bekende half uur lunchtijd bevalt
goed. Kinderen hebben de tijd om echt te genieten van het eten en krijgen de tijd om
tussendoor ook nog een gezellig praatje te maken met klasgenoten. Dit jaar kon u als ouder
kiezen om de kosten die gepaard gaan met het overblijven maandelijks of in één keer te
betalen. Als het goed is heeft u vorige week het eerste betalingsverzoek gekregen.
Als laatste willen we nog vertellen dat we natuurlijk heel trots zijn op de manier waarop onze
school vorige week landelijke aandacht heeft gekregen. De mooie resultaten van het
onderzoek mag ook u, als ouder, toegeschreven worden. U stapte samen met ons vijf jaar
geleden “het onbekende” in en zonder uw vertrouwen had dit nooit kunnen uitgroeien tot
waar we nu staan. De basisschool van de toekomst lijkt een volgelvlucht te maken. Op dit
moment zijn 23 scholen in Limburg serieus bezig om te starten met dit concept in schooljaar
2021-2022. De ultieme ambitie is natuurlijk dat alle scholen in Nederland dit uiteindelijk gaan
oppakken. Zo ver is het nog lang niet, maar met kleine stapjes gaat het zeker de goede richting
uit. Omliggende landen om ons heen bieden ook een lunch aan kinderen aan op school. We
blijven ons inzetten voor een gezonde lunch en meer begeleide beweging in het tussen
schoolse gedeelte.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders die nog geen aanmeldgesprek in school hebben
gehad en dat wel nog fijn vinden kunnen dit alsnog
plannen. Gelukkig mogen we op afspraak en na triage wel
weer afspraken met ouders maken. Stuur dan even een mail
naar anja.bladt@movare.nl
Ook andere nieuwe aanmeldingen of broertjes en zusjes die
dit schooljaar op de basisschool starten wil ik vragen
contact op te nemen met juf Anja via
anja.bladt@movare.nl of even naar school te bellen en een afspraak te plannen voor een
kennismakings- ,aanmeldgesprek. We kunnen dan iets vertellen over de visie en werkwijze
van de school. Gelukkig is het weer mogelijk om de school te laten zien als we weer volledig
in bedrijf zijn.
Er staan al weer de nodige aanmeldingen op voor het komend jaar dus wacht niet en plan uw
gesprek. Hierdoor houden wij een goed overzicht van de instroom de komende jaren en
kunnen we voorrang geven aan broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten.

Herfstactiviteit
Vrijdag 30 oktober is er een herfstactiviteit gepland. De
organisatie van ouders en leerkrachten is hiervoor al bij
elkaar geweest. We zullen natuurlijk rekening moeten
houden met de maatregelen vanuit Corona. We willen
echter al verklappen dat het een “speurtocht” wordt die
gedurende het weekend van 30 oktober t/m 1 november
kan worden gelopen. Meer info volgt spoedig op Isy.

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is onlangs bij elkaar geweest.
Dit keer met Femke Kettenis, beleidsmedewerker
maatschappelijk ontwikkeling van de Gemeente
Landgraaf.
De leerlingen in de leerlingenraad vertegenwoordigen hun
groep. Met de groep zijn namelijk een aantal thema’s voor
besproken in de klas. Kinderen hebben iets aangegeven
over een rookvrije schoolomgeving, een schone
schoolomgeving en een veilige schoolomgeving.
De kinderen hebben hele mooie ideeën geopperd waar we
als school zelf iets mee gaan doen, maar ook ideeën
aangegeven waar de gemeente mee aan de slag kan.
U hoort nog van onze kinderen!

Reminder / data
- woensdag 30 september start kinderboekenweek.
- DENK SVP aan betaling vrijwillige ouderraadbijdrage, bijdrage
Gezonde school.
- Herfstvakantie van 19 t/m 23 oktober
- Project Fiets 26 en 27 oktober.
- Herfstactiviteit 30, 31 oktober, 1 november.

