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NIEUWSBRIEF
Ut Pieterke
GEACHTE OUDERS

IN DIT NUMMER

Dag beste ouders/verzorgers, kinderen en andere belangstellenden bij de
school.
Het team van basisschool St. Pieter wenst iedereen een prachtig nieuw jaar.
Dat het voor allen een goed, gezond en gelukkig 2018 mag worden.

Geachte ouders………………..……1

SOCIALE MEDIA

CJG043…….…………………….…..2

Zoals al gememoreerd voor aanvang van de vakantie maken wij als school
sinds korte tijd gebruik van Instagram. U kunt via dit kanaal veel foto’s en
beeldmateriaal vinden over de groep(en) van uw kind(eren). U bepaalt zelf of
u wel/niet een account (aan)maakt en toegang tot dit medium wilt krijgen/
hebben. Andere sociale media waarvan de school gebruik maakt: Twitter (ook
via de site van de school, www.pieter-bs.nl, te vinden) en Ouderportaal WALVI
(voorheen: OnzeLeerling).

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017
In Ut Pieterke nummer 8 van dit jaar heeft u de eerste resultaten kunnen lezen over het onlangs uitgevoerde tevredenheidsonderzoek onder ouders en
leerlingen. Met het team en de leerlingenraad is het onderzoek geanalyseerd.
Met de medezeggenschapsraad gebeurt dit binnen de bijeenkomst van 16
januari a.s. In het volgende nummer van onze Nieuwsbrief zullen we u volledig op de hoogte brengen over de resultaten in kwantitatieve als ook en zeker in kwalitatieve zin.
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BELANGRIJKE DATA


15 jan 20.00-21.00:
vergadering OV



16 jan 16.30-18.00:
vergadering MR



17 jan 13.00-15.00:
Leerlingenraad 5



17 jan 13.00-15.00:
Teambijeenkomst



23 jan 19.00-21.00:
Themaavond MR/GMR



24 jan 13.00-17.00:
Kunstcarrousel

KINDPORTFOLIO
Sinds enkele weken maken
wij gebruik van een schooleigen kindportfolio. Het
portfolio is gemaakt van
duurzaam en tegelijkertijd
stevig PVC. De map zou bij
veelvuldig gebruik tien jaren
dienen mee te gaan. Nu kan
het zijn, door welke oorzaak
dan ook, dat de map toch
stuk gaat. Op school is (dan)
tegen betaling van € 5,00
een nieuwe map te krijgen.

CJG043
Onlangs heeft het CJG043
(Centrum voor Jeugd en Gezin
Maastricht-Heuvelland) een nieuwe huisstijl aangenomen. Al onze
communicatiemiddelen zij in dat
kader vernieuwd, waaronder ook
onze website: www.cjg043.nl
Over het CJG043
Voor het geval u ons nog niet kent;
het CJG043 is een dienst van de
Maastricht-Heuvelland gemeenten.
Wij zijn er voor alle ouders (to be)
met informatie en advies over opvoeden en opgroeien in de regio
043. Omdat het opvoeden van kinderen nu eenmaal
niet altijd vanzelf
gaat! Maar ook voor
jeugdprofessionals

in de regio bieden we allerlei interessante informatie uit de regio.
Nieuw: Live-chat
Met het vernieuwen van de lookand-feel van de website, hebben we
ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Waaronder ook
een chatfunctie. Per november
kunnen ouders/opveoders op gezette tijden chatten met het
CJG043 om hun opvoedvragen
voor te leggen aan een van onze
opvoedondersteuners.

‘Als ik alles opnieuw mocht doen, zou ik precies dezelfde fouten maken.
Maar dan wat sneller’
(Omdenken)
KERSTFEEST

Nuffic is de organisatie voor
internationalisering en de
ontwikkeling van tweetalig/
meertalig onderwijs in Nederland. Vanaf december
2017 is de school aangemeld als Vroeg Vreemde
Taalonderwijs, kortweg
VVTO. In het kader hiervan
wil de school: a) de samenwerking met het voortgezet
onderwijs verstevigen en b)
bekijken hoe de talen Engels
en Frans verder ontwikkeld
kunnen worden binnen het
huidige kader. Wij houden u
over de ontwikkeling hiervan
natuurlijk op de hoogte.
Meer informatie over Nuffic
is te vinden op:

www.nuffic.nl
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Voor de vakantie hebben wij kunnen genieten van een gezellig kerstfeest. Dit jaar bestond het feest uit een lunch op
school en een feestelijke viering in de kerk. Vele papa's, mama's, opa's en oma's hebben kunnen luisteren naar de mooie
kerstliedjes gezongen door de kinderen. Na afloop was er nog
tijd voor een drankje of wafel op het kerkplein. Heel graag willen wij de volgende bedrijven bedanken voor hun sponsoring:
Villeneuve, ‘in dn awne herberg’ en Foto’s in media. Mede
dankzij hen was het feest een groot succes! In het volgende
Pieterke maken wij bekend hoeveel geld wij gezamenlijk hebben opgehaald voor het goede doel: de Speelgoedbank.

VERJAARDAGEN
11 jan: Olivier Duinkerke (gr. 4)
15 jan: Melle van Oss (gr. 3b)
16 jan: Liam van Kruijsbergen
(gr. 5)
16 jan: Filip de Vries (gr. 6)
17 jan: Liselotte van de Bergh
(gr. 3a)
17 jan: Alex Adriaens (gr. 4)
19 jan: Julie de Groot (gr. 4)
20 jan: Liz de Groot (gr. 5)
23 jan: Roos Ceulen (gr. 1b)

NIEUW OP
SCHOOL

Groep 5 maakt POP-art kunst à la Roy Lichtenstein. Deze prachtige werken zijn ook te zien
in de hal van de school.

NIEUWS UIT GROEP 7A
Groep 7 heeft de afgelopen weken hard
gewerkt aan veel verschillende activiteiten. Meester Espen heeft 2 weken
stageweek en heeft dan ook veel verschillende lessen gegeven. Een van de
leukste dingen die de kinderen samen
gedaan hebben is een rap gemaakt.
Meester Espen was in de rol gekropen
van een stoere rapper en heeft de kinderen uitgedaagd om zelf ook een rap
te schrijven en te rappen. De kinderen
vonden het fantastisch en hebben super goed hun best gedaan.

In de afgelopen periode zijn
bij ons op school gestart:
Thibault Keuter en Jelte van
den Beld (beiden gr. 1a),
Hidde van den Beld, Ferran
van der Meulen en Florine
van Poeijer (allen gr. 1b),
Felice van Poeijer (gr. 4).
Wij wensen hen een fijne tijd
bij ons op school!

AFSCHEID
We hebben afscheid genomen van Dayomi Schellings.
We wensen haar veel succes
op de nieuwe school.

SCHOOL SHIRT

Een andere top activiteit
was het maken van een
plattegrond van een dierentuin met 4 verschillende klimaatsoorten.
Nadat het ontwerp was
gemaakt moest het nog
gepresenteerd worden en
uiteindelijk werd het beste ontwerp gekozen. Deze
activiteit hoorde bij de
aardrijkskunde les van de
methode Blink.

Het school sport (T-shirt)
shirt is natuurlijk nog steeds
te bestellen via:
www.gymspullen.nu. Het
shirt kent een limegroene
kleur met het nieuwe kindcentrum logo van St. Pieter
en kent alle kindmaten.
Naast het shirt (met mogelijk lichtblauwe sportbroek)
is ook een grijze polo te verkrijgen in alle gangbare volwassen maten.

Veel groetjes uit groep 7a
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TOON JE TALENT
Afsluitende Toon je Talent lessen in de onderbouw met een
finale interactieve voorstelling
met en voor ouders/
verzorgers.

Basisschool Sint Pieter
Bergweg 50
6212 CX Maastricht
043-3212078
directie@pieter-bs.nl
www.pieter-bs.nl

UW LOGO

KINDERKOOKSTUDIO
Bij kookstudio de smulpaap in de Papenstraat kun je heerlijk komen koken met een
vriendje of papa of mama,
Een verrassingsmenu of een taart voor je jarige mama?
Ook kun je je kookfeestje geven waarin we heel veel lekkere gerechten van over de
wereld maken. Kom je?
Voor info FB tanyasmagicalcooking
Tanyabusquet@hotmail.com

