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In deze nieuwsbrief
nieuwe directeur stelt zich voor
schoolorganisatie schooljaar 2018-2019
rooster vakanties /vrije dagen 2018-2019
facultatieve ouderavond
schoolberichten

Agenda
21 juni
25 t/m 29 juni
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli

meegeven laatste verslag
schoolverlatersdagen groep 8
gezinsviering einde schooljaar
afscheid juffrouw Nelly en meester Wiel
laatste schooldag en afscheidsavond groep 8
laatste schooldag groepen 1 t/m 7 tot 12.00 uur

Mag ik mij even voorstellen…..
Zo langzaamaan wordt het tijd om mij een beetje aan jullie voor te
stellen. De zomervakantie nadert en daarmee ook het afscheid van de
heer Gulpen en voor mij de tijd om hem te mogen opvolgen. Na de
bekendmaking van mijn benoeming ben ik al een aantal keren voor
kennismaking en overdracht op school geweest. Het voelt goed om er te
verkeren en ik heb veel zin om te beginnen.
Wie ben ik en wat doe ik zoal? Ik ben Anita Heiligers en woon samen
met mijn partner in het dorpje Urmond. Mijn twee dochters hebben het nest verlaten en wonen in de buurt. De twee
kinderen van mijn partner, een zoon en dochter, zijn verderop in het land gaan wonen. Het bezoeken van de drie
kleinkinderen betekent dan ook dat we eerst van de files in Nederland mogen genieten. Ik heb twee grote passies. Op
de eerste plaats mijn gezin en meteen erachteraan het onderwijs. Net 20 jaar kreeg ik mijn eerste kleuterklasje in
Hulsberg, mijn geboortedorp. Wat was dat geweldig, een droom die in vervulling ging, maar ook steeds weer andere
vormen kreeg. Van Hulsberg ging ik naar Meerssen-West, waar ik me verder ontwikkelde tot intern begeleider/
adjunct directeur. En in 2004 werd ik benoemd tot directeur van basisschool het Kirkeveldsje in Schimmert. Daar
mocht ik samen met het team en educatieve partners de school verbouwen tot een Brede School, een fantastisch
project dat niet zonder slag of stoot ging. Mijn levensmotto “overwin en groei” kwam toen goed van pas. Het nieuwe
schoolgebouw en het onderwijs van “De Verrekijker” anders organiseren zijn voor mij uitdagingen die bij me passen.

Schoolorganisatie schooljaar 2018-2019
In het komende schooljaar formeren wij 10 groepen. Op de teldatum (1 oktober 2018) bedraagt de gemiddelde
groepsgrootte ongeveer 24 leerlingen per groep. De verdeling van leerlingen over de jaargroepen is niet altijd gelijk.
In het schooljaar 2018-2019 kiezen we weer voor 3 relatief kleine kleutergroepen waardoor voldoende ruimte is om
kinderen, die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden, te laten instromen. Het zijn alle 3 gemengde groepen 1-2,
zodat de instroom over 3 groepen verdeeld kan worden en binnen de groepen beter rekening gehouden kan worden
met de verschillen tussen kinderen.
In de middenbouw hebben we na veel afwegingen de keuze gemaakt voor een groep 4, een groep 4/5 en een groep 5.
In alle drie deze groepen zitten ongeveer 20 kinderen. De groepen met meer leerlingen bieden we op een aantal
momenten in de week ondersteuning door de inzet van extra leerkrachten. We kunnen bij de indeling niet altijd
rekening houden met persoonlijke voorkeuren van kinderen die in de thuissituatie bijvoorbeeld vaak met elkaar spelen.
Het team heeft na veel wikken en wegen op onderwijskundige gronden de indeling gemaakt, die dan ook bindend is.
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Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn de groepen als volgt verdeeld.
groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
4/5
5
6
7
8

leerkracht
Ingrid Vervoort
Manon van Meurs
Eveline Damoiseaux
Ankie Cordewener en Kelly Slabbers
Maud Possen
René Kals
Jos Zillen en op vrijdag Susan van Waterschoot
Wil Dols en op dinsdag Ankie Dols
Louise De Bie en Tamara Rooijakkers
Nicol Frohn

Anita Heiligers
Pauline Couwenberg
Susan van Waterschoot
Nicol Frohn
Ellen Christophe
Bianca Smeets

directeur
intern begeleider
plusklas groep 5 / 6
plusklas groep 7 / 8
extra leerkracht bovenbouwgroepen
onderwijsondersteuner kleutergroepen

Op de 4 vrijdagochtenden dat de kleuters school hebben, zijn de eigen leerkrachten in de groep.
Op het verslag van de kinderen uit de huidige groepen 3 t/m 7 wordt vermeld in welke groep zij in het volgend
schooljaar geplaatst zijn. In de envelop met toetsresultaten die de kleuters op 21 juni mee naar huis krijgen, staat
vermeld in welke groep uw kind in het nieuwe schooljaar ingedeeld is.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag
Laatste schooldag

20-08-2018
05-07-2019

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

15-10 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
04-03 t/m 08-03-2019
22-04 t/m 03-05-2019
08-07 t/m 16-08-2019

Vrije dagen
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Goede Vrijdag (vrije middag)
Studiedag
Lang weekend Hemelvaart
Pinkstermaandag
Vrije middag

29-08-2018
19-09-2018
07-11-2018
05-12-2018
20-02-2019
19-04-2019
27-05-2019
30 en 31-05-2019
10-06-2019
05-07-2019

Groepen 1 / 2 elke vrijdag vrij, behalve:
12-10-2018 (ochtend; Kinderboekenweek)
01-03-2019 (carnaval)
12-04-2019 (ochtend; Koningsspelen)
05-07-2019 (ochtend; laatste schooldag)
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Facultatieve ouderavond
Zoals bekend ontvangt u bij het laatste verslag geen uitnodiging voor een gesprek met de groepsleerkracht, tenzij de
groepsleerkracht graag nog een aantal zaken omtrent de ontwikkeling van uw kind wil bespreken. In dat geval
ontvangt u tijdig via Isy een uitnodiging.
Als u zelf nog behoefte hebt aan een toelichting door de leerkracht, verzoeken wij u tijdig (voor woensdag 27 juni)
een afspraak te maken voor een oudergesprek op maandag 2 juli.

Schoolberichten
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Alle leerlingen uit groep 7 hebben hun verkeersdiploma behaald. Gefeliciteerd!! Na het winnen van de finale van
de verkeersquiz in de Westelijke Mijnstreek heeft groep 7 de 3e plaats behaald tijdens de finale van de
Limburgse verkeersquiz.
Nieuwe leerlingen zijn Deon Babb (1/2 C), Lore Paes (1/2 A) en Mees Bulles (1/2A). Van harte welkom in onze
schoolgemeenschap met nu 257 leerlingen. Britt Zimmermans ( groep 4) heeft onze school verlaten. We wensen
haar veel succes op de nieuwe school.
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hoeven geen agenda aan te schaffen. Zij ontvangen op de eerste schooldag
een agenda die zij gebruiken voor het noteren van hun huiswerktaken.
Voor het maken van hun huiswerk zorgen de kinderen zelf voor:
Groep 5: 23 rings klapper,
Groep 6 t/m 8: 23 rings klapper, taal- en rekenschrift (commerciaal geruit)
Op donderdagmiddag 5 juli vanaf 14.30 uur worden de leerlingen van groep 8 op de speelplaats uitgezwaaid door
de leerlingen en leerkrachten van de groepen 1 t/m 7. De ouders van de schoolverlaters zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
In het kader van het 40-jarig bestaan van “De Verrekijker” gaan de groepen 1 t/m 8 op donderdag 13 september
op schoolreis naar Toverland. Gezien de hoge kosten gebruiken we voor deze jubileumschoolreis het budget van
dit en het volgende schooljaar.
Onze team van overblijfkrachten zoekt nog uitbreiding. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met
juffrouw Janneke.
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