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Beste ouders,
Vrijdag 9 november hebben alle kinderen heerlijk kunnen ontbijten op school. Vanuit
het schoolontbijt was er dit jaar veel te kiezen. We hebben genoten van krentenbollen,
bruine broodjes, bruin brood, crackers, yoghurt met cruesli, kaas, pindakaas, aardbeienbietenspread, komkommers, appeltjes onder het genot van een glaasje melk. En dan
blijkt toch ook maar weer, zien eten doet eten.

Voorleeskampioen Bs Overhoven.
Vol trots willen wij aan u voorstellen de nieuwe voorleeskampioen van Bs Overhoven. Het is
Godswill Alaribe geworden. Godswill heeft een spannend en grappig stuk voorgelezen uit het
boek: de waanzinnige boomhut met 78 verdiepingen. De titel sprak hem aan omdat hij al
meerdere boeken van deze schrijver heeft gelezen. Het is een goed boek. Godswill gebruikte
verschillende stemmen in zijn voordracht en wist met intonatie het publiek te boeien tot het eind.
Gefeliciteerd Godswill en heel veel succes bij de volgende ronde!

Studiedag
Woensdag 14 november hebben we een studiedag gehad. Deze studiedag hebben we genoten
binnen het cluster “ Stratospheros” samen met de scholen;
 Lahrhof,
 Tovertuin,
 Sjtadssjool,
 Baandert,
 Overhoven,
 Loedoes,
 Kingbeek
 Wissel.
Peter Lemmens (de voorzitter van het CVB) heeft de dag geopend met o.a. het doel van de
studiedag namelijk: ‘delen is het omgedraaid vermenigvuldigen’.
Na een inspirerend verhaal van Henk met de (niet) vraag:
De vraag is niet OF lesgeven ertoe doet. De echte vraag is HOE lesgeven ertoe doet en WAARVOOR
het ertoe doet
zijn we in kleine groepjes aan de slag gegaan met het delen van successen. Iedereen had zijn succes
op beeld vastgelegd. Zo hebben we kunnen genieten van de successen van de andere scholen en
hebben we die van onze school ook kunnen delen. De opdracht binnen de groep was om met elkaar
te kijken waar het voorbeeld het meest bij past vanuit de leidende principes van onderwijs. Om
daarna aan te geven in welke dimensie naar Kindgericht onderwijs het plaats vindt. Dit zorgde voor
een mooie verdieping en een sprankelende dialoog. Voor onze school ook een mooie bevestiging
dat we op de goede weg zijn.

Rapporten
In de maand januari, krijgt uw kind zijn/ haar rapport mee. De oudergesprekken zullen
plaatsvinden met de ouders op verzoek van de leerkracht in de maand november/ december. De
leerkracht zal de desbetreffende ouders uitnodigen. Mocht u zelf, zonder uitnodiging gekregen te
hebben, toch een gesprek willen hebben met de leerkracht, dan kan dat uiteraard ook. Meldt u
zich dan even bij de leerkracht.
De volgende stap
We hebben de vorige studiedag ervaren dat we heel trots op onze school mogen zijn. We hebben
de eerste stappen gezet richting gepersonaliseerd leren. Vooral de randvoorwaarden en de
afspraken over het gebruik van de verschillende werkplekken hebben aandacht nodig gehad. Het
organiseren en het afstemmen van ons onderwijs vergt nog veel overlegtijd. We zijn immers niet
gewend om zo te werken. Wat we positief vinden aan deze overleggen is dat we samen de
verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen en dat we vanuit verschillende expertise naar de
kinderen kunnen kijken. Dit betekent ook dat we onze zorggesprekken niet meer met een
leerkracht voeren, we gebruiken de input en zienswijze van meerdere leerkrachten. Dit geeft ons
nog betere inzichten en hierin voelen we de kracht van het samen werken.
We hebben voor onszelf de leerdoelen in een jaaroverzicht ingepland, extra handvatten om onze
koers goed vast te houden.
Leerdoelen waaraan we nu aan het werken zijn o.a.:
 Werken met dag/ weektaken BB
 Alle leerkrachten doen ervaring op als instructeur en coach MB
 Instructies staan centraal, methode als bron/ middel OB
Vanuit de evaluatie t.a.v. het technisch lezen op niveau komen o.a. de volgende punten naar
voren:
 Wat moet meer? Meer inzetten op Begrijpend lezen en tutor lezen.
 Wat moet minder? Minder tijd besteden aan de dingen die de kinderen al kunnen.
 Wat kunnen we verbeteren? Tutorlezen met de samenleesboeken, voorlezen, estafette
light.
 Wat kunnen we borgen? Rust bij het wisselen, duidelijke instructie, indeling op niveau.
Na de M- afname in januari zullen wij het gepersonaliseerd werken gaan uitbreiden met een
volgend vak. Dan kunnen we vanuit de M- opbrengsten (cito) een analyse maken om zodoende
(gefundeerd) verder in te zoomen op de behoeften van de kinderen: wat gaat al goed? En waar
kunnen we nog aan werken. We zullen in gesprekken met kinderen, de kinderen hierin ook
meenemen om ze eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling. Vragen stellen vanuit:
waar sta je, waar wil je naar toe en wat heb je daar voor nodig? Wat gaat al goed en waar heb je
nog hulp bij nodig?

Gruiten
Ook dit schooljaar nemen we deel aan het project schoolfruit.
We willen binnen onze school gezond gedrag bevorderen. Hierbij sluit het project schoolfruit
naadloos aan. De kinderen ontvangen 3 x per week, op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk
groente of fruit. Dit project zal 20 weken
duren. We beogen hiermee een
positieve bijdrage te leveren aan een
gezond eetpatroon.
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BS De Tovertuin
BS De Baandert
OBS de Sjtadssjool
Zoals wellicht bekend zijn de Sjtadssjool, de Baandert en de Tovertuin reeds geruime tijd bezig om te
onderzoeken op welke wijze in het gebied Sittard-Noord toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen
kunnen worden gerealiseerd. Het College van Bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen om een
onderzoek te starten naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een fusie tussen de drie basisscholen; de
Tovertuin, De Baandert en De Sjtadssjool per 1 augustus 2019. Inmiddels zijn er weer enkele ontwikkelingen
in dit proces die we via deze nieuwsbrief met u willen delen.
STAND VAN ZAKEN FER
Op dit moment wordt de Fusie Effect Rapportage (FER) opgesteld. De FER bevat de uitgangspunten van de
fusieschool. Er zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit medewerkers van de drie scholen, aan de slag
met een onderwerp, zoals de keuze voor gebouwen, de visie, de missie, het gebruik van methodieken en
werkwijzen en het onderwijsconcept. De werkgroepen brengen een advies uit aan de projectgroep, die de
FER schrijft. Naar aanleiding van de adviezen die hierin gegeven worden zal steeds duidelijker worden of de
fusie een feit wordt.
Op 22 oktober zijn de teams van de drie scholen en de procesbegeleiders bij
elkaar gekomen voor een studiemiddag. Alle medewerkers van de scholen
hebben die middag kunnen meedenken over wat zij belangrijk vinden voor de
toekomstige fusieschool. Zo is er gekeken naar wat er op het gebied van
onderwijs goed is voor álle kinderen in de buurten Baandert, Stadbroek,
Broeksittard en Vrangendael. Dit zijn de buurten waaruit het merendeel van de
kinderen komen die onze drie scholen bezoeken.
KINDCENTRUM
Wat de scholen al zeker weten is dat de samenwerking tussen de drie fusiescholen en de kindpartners zich
gaan ontwikkelen tot een kindcentrum. Binnen het kindcentrum is een totaalaanbod aanwezig op het gebied
van onderwijs, opvoeding, ontspanning, ontwikkeling en opvang. In alle activiteiten is vooral de doorgaande
lijn belangrijk. De onderlinge samenwerking staat steeds in dienst van de totale ontwikkeling van uw kind.
ONTWIKKELEN DOOR SAMENWERKING
Wat wij graag voor kinderen zouden zien is dat ze naast het krijgen van kwalitatief goed onderwijs, hun
talenten kunnen ontdekken en zich verder kunnen ontwikkelen. Zo zou er voor elk kind de mogelijkheid
moeten zijn dat ze extra kunnen sporten, muziek kunnen maken, gebruik kunnen maken van
huiswerkbegeleiding, kunnen werken in de moestuin of misschien wel kookles kunnen volgen of samen met
ouderen een spelletje doen en toneel-, zang-, of danstalent kunnen ontdekken.
Door samen te werken met onze maatschappelijke kindpartners willen we dit mogelijk maken. Dit zou na
schooltijd, maar ook onder schooltijd kunnen, waardoor school, opvang en ontspanning samenkomen. We
houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Mayke Zijlstra & Jolanda Kleyn

Run for Kika
Gezonde kinderen rennen voor zieke kinderen.
Beste Ouders/ Verzorgers,
Wij, twee kinderen Saida en Godswill uit groep 8, gaan een
sponsorloop houden voor Kika. Als project voor de Pittige Plus.
Wat we precies gaan doen is: we gaan de sponsorloop combineren
met de Smart & Fit week. We gaan rondjes rennen om de school, waarbij groep 5 t/m 8
gesponsord kan worden voor het goede doel op donderdag 22
november van 14:45 u. tot 15:00 uur. Komen jullie ons
aanmoedigen?!?!?!?
Ouders, geïnteresseerden en natuurlijk groep 1 t/m 4 mogen ook
komen aanmoedigen.
We zouden het heel leuk vinden als jullie als ouders, opa en oma,
enzovoort uw (klein)kind willen sponsoren. Dit kan met een
vrijwillige bijdrage (bijvoorbeeld €0,20 of € 0,50 per rondje).
De meeste kinderen rennen ongeveer 6 tot 11 rondjes.
We gaan er ook nog een koekjeskraam bij zetten. Daar verkopen

wij

koekjes voor het goede doel.
Succes en ren ze!!
En u kunt onze eigen actiepagina bezoeken op:
https://www.actievoorkika.nl/run-for-kika

Alvast bedankt!
Godswill & Saida

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Voor de zomervakantie hebben we ouders en leerkrachten opgeroepen om zich aan te melden
voor de medezeggenschapsraad (MR). Er waren namelijk drie vacatures: een bij de ouders en
twee bij de leerkrachten. Marijke Ploemen (ouder) en Maria Jessen (leerkracht) hebben zich
herkiesbaar gesteld. Corine Hendriks (leerkracht) heeft zich afgemeld. Uiteindelijk hebben zich
geen ouders aangemeld, waardoor Marijke Ploemen herkozen is. Bij de leerkrachten heeft

Marion Eijkenboom zich aangemeld. Zij neemt de plaats van Corine in.

De samenstelling van de MR is nu als volgt:
Personeel: Marcel Hendriks, Maria Jessen en Marion Eijkenboom
Ouders: Frank Kissels (voorzitter), Niek Bindels en Marijke Ploemen.

De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar en wordt dan door de directe geïnformeerd over lopende
zaken binnen de school. De MR heeft de taak om de directie te adviseren en, in sommige
gevallen, in te stemmen met besluiten. Hierbij houden we rekening met de belangen van de
ouders, kinderen en leerkrachten.
De MR is bereikbaar via het e-mailadres mrbsoverhoven@gmail.com, maar je kunt ons ook op
school aanspreken.

 Juf Corine nog steeds ziek is, wij missen haar en
wensen haar veel beterschap toe
 Donderdag a.s. wij de sponsorloop voor Kika
uitvoeren. We hopen op een hoge opbrengst.
 Wij heel trots zijn waar we als school staan.
 Gemmy de pittige plus torens- kinderen in haar
vrije tijd super begeleidt!

Met vriendelijke
groeten,
team en directie
BS Overhoven

Mocht u n.a.v. deze nieuwbrief vragen,
opmerkingen, tips of tops hebben, horen we
graag van u. Ook bent u natuurlijk van harte
welkom op de speciale ouderbijeenkomsten.

