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Agenda
13 april
17 t/m 19 april
20 april
23 april t/m 4 mei
10 en 11 mei
17 mei

Staking po in Brabant en Limburg
Centrale eindtoets voor groep 8
Koningsspelendag ook voor groepen 1/2
Meivakantie
Lang weekend Hemelvaart
Hoofdluiscontrole

Koningsspelen vrijdag 20 april
Het programma voor de groepen 1 en 2:
De kinderen komen (liefst sportief gekleed) om 8.30 uur op school. De
dag begint met een gezellig ontbijt in de eigen groep. Eten en drinken
worden beschikbaar gesteld door het landelijk comité via de Jumbo
supermarkten. Vervolgens zorgen de leerkrachten voor een gevarieerd
aanbod met knutselactiviteiten en een spelletjescircuit.
Om 12.00 uur eindigt de schooldag voor de kleuters en begint voor
hen de meivakantie.
Het programma voor de groepen 3 tot en met 8:
De school begint zoals gebruikelijk om 8.30 uur en we zien de leerlingen graag in sportieve kleding komen. We starten
de dag met een gezellig ontbijt in de eigen groep. Eten en drinken worden beschikbaar gesteld door het landelijk
comité via de Jumbo supermarkten.
Na het ontbijt gaan we in optocht naar Oirsbeek waar de kinderen op de Sportboulevard deelnemen aan het door
Ecsplore georganiseerde programma voor de vijf basisscholen in de gemeente Schinnen. Om 10.00 uur is de
gezamenlijke opening.
Vervolgens nemen de leerlingen van de groepen 3 en 4 deel aan de voor hen georganiseerde sport- en spelactiviteiten.
(mini sportdag). De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen deel aan twee workshopsrondes (sport en/of cultuur)
waarvoor zij zich inmiddels allemaal hebben opgegeven.
Omstreeks 12.00 uur beginnen we terug te lopen naar school. Aansluitend begint meteen de meivakantie!
Vriendelijk verzoek om in verband met het gezamenlijke ontbijt alle kinderen uiterlijk 18 april in een plastic zak een
bord en bestek mee te geven.
Omnivereniging Amstenrade Sport organiseert op vrijdag 27 april een koningsdagactiviteit voor de kinderen.
Het programma hebt u al eerder via Isy ontvangen.

Einde EU-schoolfruitprogramma
Het schoolfruitprogramma, waarbij de leerlingen drie keer per week groente/fruit als tussendoortje krijgen, eindigt
op 19 april. Wij hebben niet de financiële mogelijkheden om dit programma op eigen kosten voort te zetten. Toch
willen we graag het beleid gezonde school continueren. We verzoeken ouders dan ook de kinderen een gezond
tussendoortje mee te geven voor de ochtendpauze en voor het overblijven te zorgen voor een gezonde lunch.
In de schoolgids vindt u op pagina 10 een aantal suggesties.

Jongeren op gezond gewicht / waterchallenge
In juni – juli 2017 is door de GGD een onderzoek uitgevoerd onder de ouders van leerlingen van de basisscholen in de
gemeente Schinnen. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de leefstijl van de kinderen. Van “De Verrekijker”
zijn 123 vragenlijsten ingevuld.

Positieve conclusies:
• veel kinderen sporten bij een sportvereniging (92%)
• veel kinderen ontbijten elke dag (93%).
Wat kan beter:
• meer water drinken in plaats van zoete drankjes
• met name bij 9-13 jarigen meer groente en fruit eten
• meer buitenspelen in verhouding tot beeldschermgebruik
• lopend of fietsend naar school komen (met name bij 8-10 jarigen)
Om water drinken te stimuleren organiseert de gemeente de waterchallenge. Groep 6 van onze school doet hieraan
mee. Zij bedenken een plan om thuis, op school, tijdens het sporten enz. meer water te drinken in plaats van zoete
drankjes. Het plan presenteren de kinderen in mei bij een jury in het gemeentehuis. Het winnende plan zal daarna
uitgevoerd worden.
In de gemeenschappelijke ruimte heeft groep 6 een “Watercafé” ingericht.
Alle groepen gaan in de week van 16 t/m 19 april het watercafé bezoeken en kunnen dan genieten van een heerlijk
verfrissend glaasje water met smaak.
Verzoek aan ouders/verzorgers is om in de week van 16 t/m 19 april geen zoete drankjes aan de kinderen mee
naar school te geven. Water meegeven is uiteraard heel erg gewenst!

Schoolfoto’s
Binnenkort worden door de heer J. Erkens weer de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt.
Van alle kinderen worden portretfoto’s gemaakt, tenzij ouders/verzorgers vooraf aan de groepsleerkracht kenbaar
maken daar geen prijs op te stellen. Tevens worden van alle groepen groepsfoto’s gemaakt.
De foto’s worden gemaakt op maandagmiddag 13 mei (onderbouw), dinsdag 14 en woensdag 15 mei.
Broertjes en zusjes kunnen ook samen op de foto. Alle foto’s worden gemaakt tegen een lichte achtergrond.
De foto’s worden op een door een wachtwoord beschermd deel van onze website geplaatst en kunnen besteld worden
via de fotobestelwebsite http://deverrekijker.amstenrade.net/fotobestellen.html
Door deze werkwijze zit u niet vast aan het pakket foto’s dat de traditionele schoolfotografen aanbieden. U bestelt
de foto’s die u wilt in het door u gewenste formaat. Betalen van de bestelde foto’s gaat veilig via internet, zodat de
kinderen geen geld mee naar school hoeven te nemen.
Na 15 mei ontvangen alle ouders via Isy een bericht met het wachtwoord.
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Nieuwe leerlingen zijn: Lize Poussart, Liene Houben, Sam Keulen (groep 1/2A), Lily van Hooren, Alexander Paas,
Clemens-August van Lidth de Jeude, Basten Schneiders (groep 1/2B) , Loes Besselink, Mylo Christiaanse (groep
1/2C). Wij heten hen met hun ouders van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Het aantal leerlingen
bedraagt nu 255.
Juffrouw Kelly is op 27 maart bevallen van een gezonde dochter: Victoria. Van harte gefeliciteerd!
Op zondag 15 april is om 11.00 uur in de parochiekerk van Amstenrade de presentatieviering van de
communicanten. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door jeugdharmonie “De Nederlanden”.
Een wijziging in het schema van de overblijfkrachten: groep 5 op alle dagen mevrouw D. Ruijters. Groep 8 op
maandag, dinsdag en donderdag mevrouw R. Winkens; op vrijdag blijft mevrouw C. Prins de overblijfkracht van
groep 8. Wij danken mevrouw P. Hermans voor haar werkzaamheden als overblijfkracht in de afgelopen jaren.
In verband met het samenstellen van een dvd met foto’s van de basisschoolperiode voor de schoolverlaters
vraagt de ouderraad om foto’s van activiteiten te sturen naar bsdeverrekijker@gmail.com . Mochten ouders
foto’s liever via een USB-stick willen geven, dan kan dat ook. Wel graag vermelden datum, activiteit en groep.
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