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Maart 2021
Oudergesprekken in week 15 en 16 (12-4 t/m 23-4)
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat we de maand maart gebruiken om de Cito-Mtoetsen af te nemen.

We hebben hier de tijd voor genomen en ook bewuste keuzes gemaakt in relatie tot een
afweging welke toetsen we afnemen en in welke setting we dit doen. Dit hebben we gedaan
om ook in de voorwaardelijke sfeer tegemoet te komen aan wat de kinderen nodig hebben.
We krijgen op deze manier een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkeling van de
individuele leerling en een groep. De uitkomsten worden momenteel grondig geanalyseerd en
samen met de intern begeleiders besproken om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen
op wat de kinderen nodig hebben.
We zullen u in de oudergespreksronde in april hierover informeren.

Burgerschap in de groepen 7:
Het begin van de maand maart heeft niet alleen in het teken gestaan van de landelijke
verkiezingen. In dezelfde periode zijn er ook op BS de Schatgraver verkiezingen gehouden.
Wij mogen namelijk twee leerlingen uit de groepen 7 aandragen voor de Kinderraad van de
gemeente Landgraaf. Deze raad wordt opgezet om kinderen in Landgraaf een stem te geven
bij belangrijke zaken die spelen in hun belevingswereld en dit is ook een thema dat vanuit de
LEA (Lokaal Educatieve Agenda) concreet wordt uitgewerkt.
Een 12-tal leerlingen uit de groepen 7 wilden onze school heel graag vertegenwoordigen in de
Kinderraad en hebben zich kandidaat gesteld. Een compliment en een groot dankjewel voor
jullie betrokkenheid om namens de kinderen van de Schatgraver een bijdrage te willen leveren
aan de Kinderraad.
Iedere kandidaat heeft een persoonlijke verkiezingsaffiche gemaakt die op de hoofdlocatie en
de dependance zijn opgehangen. In de groepen zijn deze affiches besproken waarbij de
inhoud van de ideeën de aandacht heeft gekregen. De kiezers (leerlingen groep 5 t/m
8) hebben op deze manier een beeld gekregen van de kandidaten. De kinderen mochten
gedurende één week hun stem met een heus stembiljet uitbrengen. De stembiljetten zijn in een
stembus verzameld.

De opkomst was groots! Nadat alle stemmen zijn geteld, hebben we op 17 maart twee
winnaars van de verkiezingen bekend gemaakt. Eva Coenen en Thalia Krijgsman zijn onze
vertegenwoordigers voor de Kinderraad van gemeente Landgraaf. Proficiat Eva en Thalia!

Het koffie-uurtje in de kleuterbouw!
In de maand maart stond weer een koffieuurtje gepland. Deze keer hadden we
ervoor gekozen om de ouders mee te
nemen in de kleuterbouw. Het was
mogelijk om een kijkje te nemen in de
klas en in de hal.
Mochten jullie dit gemist hebben, geen
probleem! De filmpjes staan nog steeds op
Isy.
Bekijk de filmpjes samen met jullie kind
en laat ze vertellen wat er te zien is.
We mochten al mooie positieve reacties ontvangen! Dankjewel hiervoor. Het is fijn om te
lezen dat deze opzet van het koffie-uurtje geslaagd is. Hopelijk mogen we de volgende keer
nog meer ouders welkom heten. Het volgende koffie-uurtje is op 26 mei. Schrijf het alvast in
je agenda. Tot dan!

Project “Support van Schoon op school”
BS de Schatgraver is half maart gestart met de deelname aan het project “Supporter van
Schoon op school”. Gezien de wereldwijde vervuiling van onder andere plastic e.d. zou het
mooi zijn om hier in Landgraaf al een steentje aan bij te dragen door het opruimen van
zwerfvuil in de omgeving/openbare ruimte rondom de school en bewust na te denken over
afvalscheiding. De groepen 6 zijn hier afgelopen donderdag actief mee aan de slag gegaan en
hebben 3 zakken zwerfafval verzameld. We hopen dat dit natuurlijk in de toekomst veel
minder gaat worden. Daarnaast hebben ze tijdens hun opruimactie ook nog padden gered!

De gemeente Landgraaf biedt de scholen in Landgraaf diverse materialen aan waarbij
afvalscheiding en de huidige zwerfvuilproblematiek meer onder de aandacht wordt gebracht.
De gemeente faciliteert daarom alle scholen met materialen en een educatiepakket.
Op deze manier willen zij en ook wij onze jongste inwoners informeren over de gevolgen van
zwerfafval en het belang van het spaarzaam omgaan met grondstoffen.

Wat betekent dit concreet?
Op school zijn alle klaslokalen en nevenruimten voorzien van
kleurrijke afvalbakken (Malpies) om verschillende
afvalstromen (papier, restafval en PMD) te scheiden.
Het project ‘Supporter van schoon op school’ wordt
gecombineerd met een educatieprogramma dat is gericht op
bewustwording en gedragsverandering rondom (zwerf-)afval.
Alle deelnemende scholen gaan een gebied adopteren en met
enige regelmaat schoonhouden.
Er zullen gastlessen gegeven gaan worden zodra dit gezien de
coronamaatregelen dit toelaten.
Leerlingen maken kennis met het hergebruik van afval als
grondstof en krijgen inzicht in het juiste scheidingsgedrag.

Studiedag 31 maart: Wereldoriëntatie met methode Vier
X Wijzer
Afgelopen woensdag was het prachtig weer. Fijn dat de kinderen op deze vrije dag hebben
kunnen genieten van een stralende voorjaarsdag!
Het team heeft in de ochtend een bijeenkomst over de verdere implementatie van onze
methode Wereldoriëntatie gehad. Dit heeft via Teams plaatsgevonden.
We werken nu het derde schooljaar met deze methode. Vier x Wijzer is een thematische
werkwijze voor de groepen 1 t/m 8. Er is een eenvoudige structuur van vier stappen die door
de school een doorgaande lijn creëert en waarbij kerndoelen in een
duidelijke opbouw door de jaren heen worden aangeboden. De nadruk
ligt op het samen verzamelen van kennis en de vaardigheden van de
21ste eeuw. Kinderen én leerkrachten gebruiken hun talenten. Er zijn
lesbrieven voor leerkrachten, er zijn keuzeactiviteiten voor de
kinderen, een leerlijn leren leren, kennis wordt gevisualiseerd op de
themamuur en in een kennistest aan het einde van het thema komt alles
samen. Er wordt dus samen aan een leerrijke omgeving gebouwd
waarbij de theorie van meervoudige intelligentie het uitgangspunt is.
Scholen verschillen en we blijven onderzoeken hoe Vier x Wijzer zo kan worden ingezet dat
dit bij de kinderen en de leerkrachten past. Voor ons betekent dit dat we ook de verbinding
tussen ons cultuuraanbod en Vier x Wijzer verder vorm gaan geven. We hebben zowel op
teamniveau als op unitniveau met de expert van Vier x Wijzer samengewerkt om weer mooie
stappen in het proces te kunnen zetten.

Een kleine impressie van groep 6 over het thema “de Middeleeuwen” van “Vier x Wijzer”.

De voorleestopper van BS de Schatgraver!
Ondanks alle Corona maatregelen, zijn er gelukkig activiteiten die wel nog kunnen
plaatsvinden, al is het dan digitaal. De voorleeswedstrijd is daar
eentje van. Tijdens de Kinderboekenweek was Pien de Boer uit groep
8A al de winnares van onze school. Daarna vond de digitale
Landgraaf finale plaats waar zij ook als één van de winnaars uit de
bus kwam! En om het feest nog completer te maken, heeft zij tijdens
de Parkstad finale zo goed voorgelezen dat ze nu door is naar de
Limburgse Finale. Deze zal worden gehouden op woensdag 21 april
in Roermond.
Een super prestatie! Wij wensen Pien dan ook alle succes met de voorbereidingen en op de
dag van de finale, zullen wij haar via de digitale weg aanmoedigen. Go Pien, je kan het!

De Gezonde Basisschool van de Toekomst
Het onderwijs op afstand en de corona maatregelen die bij de
herstart volgden hebben ons ertoe gedwongen om de schooltijden aan te passen en helaas de
lunch niet meer te kunnen leveren. We vinden het fijn dat veel ouders samen met hun
kinderen aandacht hebben voor een gezond tussendoortje en een gezonde lunch. Dit past bij
het gedachtengoed van onze school dat ook landelijk gezien veel aandacht krijgt.
Zoals u weet kunnen we het lange sportieve gedeelte niet bieden doordat de kinderen per
groep apart van elkaar moeten buitenspelen. De leerlingen hebben twee keer een kwartier een
pauze met vrij spel waarbij zowel leerkrachten en pedagogisch medewerkers actief zijn
betrokken. Onze sportzaal Baneberg is, in verband met de coronamaatregelen, in ieder geval
tot 20 april gesloten. We zijn in gesprek met de gemeente Landgraaf om andere
mogelijkheden te verkennen. De leerkrachten hebben in hun leerstofaanbod aandacht voor
bewegend leren in de groep en op het schoolplein. Door de spreiding van de pauzetijden is er
beperkt ruimte in tijd, om beweegmomenten in de buitenlucht in te plannen. We proberen hier
samen wel zoveel mogelijke aan tegemoet te komen. Dit kan ook in de vorm van een
wandeling zijn of samen een spel buiten op een grasveld of het schoolplein te spelen.

Daar we het volledige concept GBT, voor een periode, niet kunnen aanbieden worden er
uiteraard ook geen termijnbetalingen uitgezet. Als u een betaling voor het hele schooljaar
heeft voldaan, gaan we kijken hoe we de maanden, dat er geen tussenschools aanbod is,
kunnen verrekenen. Zodra er meer duidelijkheid is over een eventuele herstart van de GBT wordt u
geïnformeerd.

Pasen 2021
De hele school was in het thema Pasen en voorjaar aangekleed .
In de afgelopen week, hebben in alle groepen uiteenlopende paasactiviteiten plaatsgevonden.
Dit waren knutselactiviteiten, paasbingo’s, spellencircuits in het thema Pasen op het
schoolplein en in de eigen groep, paasspeurtochten en nog veel meer. Het oudercomité heeft
hier zowel organisatorisch als ook met een traktatie voor alle kinderen aan bijgedragen! Het
team en het oudercomité hebben er samen voor gezorgd dat we kunnen terugkijken op een
geslaagde week waarin het thema “Pasen-voorjaar” centraal stond. Namens de kinderen:
“Dank-jullie-wel allemaal!”
Groepen 4:

Groepen 2:

Groepen 1:

Reminder / data
- maandag 5 april: Tweede paasdag: De kinderen hebben vrij!
- woensdag 14 april: De studiedag vervalt! De kinderen hebben les!
- vrijdag 16 april: Leerlingenraad
- maandag 26 april: studiedag: De kinderen hebben de hele dag vrij!
- dinsdag 27 april: koningsdag
Meivakantie: 1 mei tot 16 mei

Wij wensen iedereen fijne paasdagen!
Namens het team BS de Schatgraver, Monique Horsch

