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Wij wensen iedereen een gelukkig. Gezond,
gezellig, leerzaam, leuk en fijn Nieuwjaar!
1000 EURO voor KIKA!
Op 14 december j.l. hebben we een cheque aan KIKA mogen overhandigen van €1000.Een fantastische opbrengst van de sponsorloop die door Saida en Godswill is georganiseerd.
Wij zijn natuurlijk suptertrots op deze twee kanjers maar ook op alle kinderen van groep 5 t/m
8 die onder het motto: ‘Gezonde
kinderen rennen voor zieke kinderen’
hebben meegerend om dit geweldige
bedrag bij elkaar te sprokkelen.
Saida, Godswill en juf Gemmy heel
hartelijk bedankt dat jullie dit hebben
georganiseerd!
KIKA was zeer onder de indruk en ook zij
bedankten iedereen die op welke wijze
dan ook een steentje heeft bijgedragen!
Wat een toppers hebben we op onze school!

Super kerstdiner
De kinderen hebben de donderdagavond voor de kerstvakantie genoten van een fantastisch
kerstdiner. Het eten was super lekker en de kinderen hebben gesmuld van de heerlijke
lasagna, ragout, pasta, tomaatjes, komkommers, de stokbroodjes met kruidenboter en het
fruitdessert! Wat het echt chique maakte waren de obers die de kinderen de hele avond
hebben verzorgd.
Graag willen we nogmaals all mensen die geholpen hebben, de super koks en obers en
natuurlijk ook de kerstman hartelijk danken!

Aankondiging kwaliteitsonderzoek
Wij vinden het belangrijk om uw mening over onze school en ons onderwijs te weten, daarom
zal er binnenkort op alle scholen van Kindante een kwaliteitsonderzoek gaan plaatsvinden.
Op 17 of 18 januari ontvangt u via uw kind daarvoor een brief waarin precies staat hoe u de
digitale vragenlijst die over onze school gaat (anoniem) kunt invullen. Het onderzoek zal op
21 januari starten en de laatste invuldag zal 3 februari zijn.
Ook zal de mening van onze leerlingen in groep 6, 7 en 8 gevraagd worden.
Dit onderzoek zal onder schooltijd plaatsvinden.
U doet toch zeker ook mee?

De Nationale Voorleesdagen
Dit jaar zijn de nationale voorleesdagen van 23 januari tot
2 februari 2019 !
Het prentenboek van het jaar is:
“Een huis voor Harry” van Leo Timmers
Wij starten woensdag 23 januari met het Nationale
Voorleesontbijt.
Die dag kunnen de kinderen hun eigen meegebrachte
ontbijt lekker opeten terwijl de leerkracht voorleest.
De kinderen hoeven dus niet eerst thuis te eten.
Verder mogen kinderen uit de bovenbouw tijdens deze
dagen een prentenboek gaan voorlezen bij de kleuters.
Denkt u eraan om uw kind het ontbijtje op woensdag 23
januari mee naar school te geven??
Alvast hartelijk dank!

Leescafé: Vrijdag 18 januari
Wij willen alle ouders van de kinderen uit de
groepen
1/2A, 1/2B, 2/3C, 2/3D, 3/4E en 4F en 4G
uitnodigen om 8.45 uur in de klas van uw kind.
De juf leest een prentenboek voor of de kinderen
laten horen hoe goed zij zelf al kunnen lezen.
Van harte welkom !!

Wij vinden voorlezen erg belangrijk. Onderzoek toont aan dat kinderen aan wie wordt
voorgelezen een voorsprong hebben bij het leren lezen, schrijven en rekenen.
Bovendien stimuleert het de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voorleestips:
 Kies een boek waarover u zelf enthousiast bent.
 Wek nieuwsgierigheid door samen de kaft te bekijken en laat uw kind voorspellen waar
het boek over gaat.
 Spreek rustig en duidelijk, zorg voor pauzes en breng variatie in uw stem.
 Moeilijke woorden verklaren zichzelf vaak in het verhaal. Begrijpt uw kind het echt niet,
kies dan een ander woord.
 Betrek uw kind bij het verhaal: vraag iets over de inhoud en voorspel samen wat er gaat
gebeuren. Hiermee stimuleert u uw kind om zich in te leven en te leren uitdrukken.
 Bekijk de plaatjes samen. Laat uw kind genieten en ontdekken wat er gebeurt. Vraag het
kind dingen aan te wijzen en te benoemen.
 Lees een boek gerust een paar keer voor.
Wij wensen iedereen veel (voor)leesplezier !!

Herinrichting Heistraat en Geldersestraat Sittard
De Heistraat, van de Rijksweg Noord tot de aan Nusterweg én
de Geldersestraat worden opnieuw ingericht. In een deel van
de Heistraat moet ook de riolering vernieuwd worden.
Samen met de bewoners en ondernemers en in overleg met
de directie van onze school is er nagedacht over het opnieuw
inrichten van de straten. Hierbij is veel rekening gehouden
met de veiligheid van onze kinderen: zo wordt de straat
éénrichtingsverkeer, komen er meer parkeerplaatsen, zijn
stoepen verbreed en is er meer ruimte voor de hoofdingang
voor de school, waar ouders en kinderen afscheid nemen en
elkaar ontmoeten na school.

Natuurlijk is veilig gedrag en het zich houden aan de verkeersafspraken van alle gebruikers
het allerbelangrijkste om onze kinderen het goede voorbeeld te geven en samen te zorgen dat
ze veilig van en naar school kunnen!
Op 7 januari is het zo goed als definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners.
Meer weten?
Kijk dan op de volgende link van de gemeente:
https://www.sittardgeleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten/In_voorbereiding
/Heistraat_Geldersestraat_Sittard
In het laatste kwartaal van het kalanderjaar zal naar alle waarschijnlijkheid gestart worden
met de werkzaamheden.

Vervangerstekort
Binnen het onderwijs in Nederland wordt het vervangerstekort steeds groter. Ook binnen
onze stichting en school is het steeds moeilijker om leerkrachten die afwezig zijn op te vangen.
Dit resulteert in situaties die wij niet willen, maar helaas niet kunnen voorkomen.
We hopen dat u weet, dat als wij aangeven dat er een (of meer groepen) geen les kunnen
volgen we intern alle moglijkheden hebben bekeken en benut.
Binnen het onderwijs zijn er dus talloze
vacatures voor leerkrachten en
onderwijsassitenten te vinden. Mocht u of
iemand uit uw omgeving interesse hebben om
in het onderwijs te werken en graag eens
meer wilt weten dan wil ik u daar graag over
vertellen. Ook als er mensen zijn die al een
lesbevoegdheid hebben en af en toe eens
willen invallen nodig ik van harte uit om
samen te verkennen wat we voor elkaar en
vooral voor de kinderen kunnen betekenen.
Wij vertellen u graag waarom wij altijd met plezier naar ons werk komen!
Mayke Zijlstra

Rapporten en oudergesprekken
De komende weken zullen de cito toetsen worden afgenomen bij de leerlingen van groep 3 tot
en met 8.
De rapporten gaan mee op vrijdag 15 februari 2019.
De oudergesprekken zullen plaatsvinden in week 8 en 9.
Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging via ISY.

 Juf Corine en juf Wendy zijn helaas nog steeds ziek. Wij
wensen hen heel veel beterschap toe!
 Vrijdag 18 januari we de tweede keer het leescafé
organiseren
 28 januari er weer een studiemiddag is: de kinderen
van groep 1 en 2 hebben dan de hele dag vrij en de kinderen
van groep 3 t/m 8 alleen de middag.

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 ouderbijeenkomsten.
Directie en team basisschool Overhoven.

