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LEERLINGENRAAD 1 (27-9-2017)

Vanaf dit jaar zullen alle verslagen van de leerlingenraad binnen de Nieuwsbrief worden opgenomen. Bij deze aldus het eerste verslag.
De leerlingenraad ziet er voor 2017-2018 als volgt uit:
Groep 5 = Imke en Thijmen, Groep 6 = Jorn en Wieke, Groep 7 = Jolie, Stijn, Simon,
Victoria en Groep 8 = Fee en Remco
Als eerste hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen/thema’s we dit jaar willen
bespreken. De top 3 ziet als volgt uit: 1. Schoolplein, 2. Overblijven en 3. Schoolafspraken/regels/opruimen.
Juf Chantal heeft hierna met de leerlingen gesproken over het aspect (sociale) veiligheid. Bij pestvraagstuk(ken) kunnen de kinderen te allen tijde terecht bij juf Manon als
antipestcoördinator. Voor andere belangrijke/gevoelige zaken die kinderen kwijt willen, kunnen zij terecht bij juf Chantal als contactpersoon van de school. (foto rechtsboven)

TECHNIEKLESSEN
In het kader van o.a. de technieklessen (+ 21st skills)
heeft de school de eerste programmeer-/ codeermaterialen aangeschaft. Belangrijk in de (nabije) toekomst
dat kinderen goed leren programmeren. Op de foto: de
leerlingen van de bovenbouw met de Mindstorms robot.
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BELANGRIJKE DATA
 2 okt: start Kinderboekenweek
 3 okt 16.30-17.00:
MR
 4 okt: dierendag
 5 okt: stakingsdag
 9 okt: uitstapje gr. 12 Kinderboekenweek

WEEK TEGEN PESTEN
Beste ouders, verzorgers en
leerlingen van basisschool St.
Pieter,
Vorige week was het de week
tegen pesten. Zoals jullie gelezen en misschien wel gehoord
hebben heeft elke school een
anti-pestcoördinator. Voor
onze school ben ik dat. Als
jullie in een situatie terecht
komen waarin het van belang
zou kunnen zijn om met de
anti-pestcoördinator te overleggen, ben ik te vinden in het
lokaal van groep 7, in de bovenste gang van onze school.

ONDERZOEKEND LEREN IN DE APPELGAARD

Op woensdag 27 september zijn we met
groep 3 naar de appelgaard geweest om
daar appels te plukken. Wat hebben we
een plezier gehad met het rapen, uit de
boom schudden en verzamelen in kisten van de appels. Rode appels, groene

appels, grote
appels, kleine
appels, rijpe
appels, rotte
appels en zelf
appels met
een wormpje.
Als vervolgactiviteiten hebben we gewogen met appels, appels
getekend en
heeft meester
Peter van het
CNME cadeau
-appels met ons gemaakt. Daar kon je
een cadeautje in verstoppen. Ook
mochten we aan de bezoekers van activiteitencentrum De Schark vertellen
wat we aan het doen waren buiten.

‘ Ik adviseer jonge mensen hoog in te zetten. Kies een ambitieus doel en
laat het hoofd niet hangen als alles niet onmiddellijk lukt. Blijf volhouden
en stel hoge eisen aan jezelf, dan heb je een goede kans het beoogde doel
te bereiken.’ Sir Edmund Hillary

SCHOOLBIEB
V.a. Maandag 18 september
voor de groepen 1 tot en met 4
Groep 2: 9:00-9:30
Groepen 3: 9:30-10:00
Groepen 1: 10:00-10:30
Groep 4: 10:30-11:00
Voor groep 3 geldt: 1 boek voor
uitleen, eventueel een kratje
boeken in de klas voor roulatie.
Deze aanpassing in verband met
het inleveren en uitlenen van
boeken. Het kost veel tijd en er
zijn niet voldoende ouders om te
dit goed op te vangen.
V.a. Vrijdag 22 september voor
de groepen 5 tot en met 8.
Groep 5: 10:00-10:30
Groep 6: 9:00-9:30
Groepen 7: 9:30-10:00
Groep 8: 10:30-11:00
Biebtassen worden weer gebruikt. Leerlingen die er nu
geen hebben zorgen voor een
eigen tas of kopen een nieuwe
tas. Het is de bedoeling dat alle
kinderen een schoolbiebtas
hebben.
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STAGIAIRES
Op school zijn weer veel stagiaires van de PABO opleiding. Omdat we een opleidingsschool zijn krijgen de studenten een intensieve begeleiding van onze leerkrachten. Ze
leren het vak van leerkracht in de praktijk en al hun opgedane ervaringen koppelen ze
aan de theoretische kennis. Studenten nemen vaak nieuwe ideeën mee de school binnen
en zorgen ervoor dat leerkrachten kennis maken met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Zij (de studenten) hebben baat bij de kennis en ervaring van de leerkrachten en
zo is het letterlijk een win-win situatie. Daarnaast is natuurlijk ook een voordeel dat er
meerdere handen in de klas zijn, waardoor kinderen meer aandacht krijgen. De PABO
opleiding is een HBO opleiding en duurt 4 jaar. De Nieuwste Pabo heeft ervoor gekozen
om studenten ruim 40% van hun tijd te laten doorbrengen in de praktijk. Simpel omdat je
daar het meeste leert. De studenten sluiten hun studie af met een onderzoek en met een
LIO stage periode. Tijdens die LIO stage draaien ze geheel zelfstandig een groep met alles
wat daarbij komt kijken (oudergesprekken, nakijken e.d.). Uiteraard onder begeleiding van
een coach. We hebben momenteel 2 eerstejaars studenten, 1 derdejaars student en 1 LIO
student. Samen vormen zij een zogenaamd “lerarennest”, een plek waar studenten, leerkrachten van school en docenten van de PABO samen zorgen voor de gezamenlijke praktijk. Stagiaires en een goede begeleiding daarvan vinden we op BS St. Pieter heel belangrijk omdat dit onze toekomstige collega’s gaan worden. Leerkrachten volgen daarom ook
scholing zodat ze beter in staat zijn om de studenten te begeleiden.

EVEN VOORSTELLEN
Hoi ouders en leerlingen!
Mijn naam is Nina Meijer, of voor de leerlingen beter bekend
als ‘de andere juf Nina’, 20 jaar oud en eerstejaars studente
aan de Pabo. Sinds donderdag 21-09 loop ik met heel veel
plezier stage in groep 1 bij juf Nina en juf Caroline. Mijn
eerste echte stageweek zit er al bijna op en ik kom iedere dag
met heel veel plezier. Wat een ontzettend leuke basisschool
is dit om te mogen werken en leren! Mochten jullie vragen
hebben aan mij, stel ze gerust als je me tegenkomt.
Groetjes, juf Nina.

VERJAARDAGEN
28 sept: Neele v.d. Vleugel (g3a)
28 sept: Olivia Verburg (gr. 7a)
29 sept: Victor v.d. Goorbergh
(gr. 4)
2 okt: Ella van goor (gr. 2)
2 okt: Eva Damen (gr. 8)
4 okt: Sara Minis (gr. 8)
6 okt: Béceau Mans (gr. 3b)
7 okt: Imme de Boer (gr. 8)
9 okt: Danique Hendriks (gr. 7a)

NIEUW OP SCHOOL

In de afgelopen periode is bij
ons op school gestart: Chloë
Taylor (gr. 1a). Wij wensen haar
een fijne tijd bij ons op school!

Uit onze eigen moes(school)tuin...en op dinsdag tijdens de eerste GDO lessen hebben de
leerlingen van groep 3-5 o.l.v. juf Manon en juf Caroline heerlijk gekookt met de tomaatjes
uit de eigen moestuin.

TAALCAFÉ ST. PIETER

VASTENACTIE 2017
Tijdens de Vastenactie was Christina Maasdam weer te gast op BS St
Pieter om te vertellen over Ethiopie. Christina werkt in de hoofdstad van
Ethiopie, Addis Abeba. Zij zet zich in voor de projecten die de leerlingen
van BS St Pieter en de werkgroep Kerk & Wereld van de parochie ondersteunen. In 2016 was het geld dat opgehaald werd met het bakken van
appelflappen, de disco, de rommelmarkt, de solidariteitsmaaltijd etc
bestemd voor de ondersteuning van kinderen met een beperking.
Dit jaar vroeg Christina onze steun voor kwetsbare kinderen onder 5
jaar uit arme gezinnen, die sterven of ziek zijn door onvoldoende voeding of omdat ze niet ingeënt zijn of niet de juiste medicijnen krijgen. Het project waar
Christina voor werkt behandelt niet alleen de kleine kinderen maar geeft ook voorlichting en lessen aan de moeders om in de toekomst problemen te voorkomen.
Inmiddels is het geld dat tijdens de Vasteanktie is opgehaald overgemaakt. Christina is erg blij met alle inzet
en de bijdrage. Samen met andere donateurs kunnen er
dit jaar meer dan 7000 kleine kinderen behandeld worden met juiste medicatie en extra voeding. Ook zijn er
extra lessen voor de moeders over gezond eten en het
belang van vaccinatie. Veel dank voor jullie inzet en
bijdrage!

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 4 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Gruwelijk Eng. Op woensdag 4 oktober zullen jullie in de hele school het lied van
de Kinderboekenweek horen: Gruwelijk Eng. In deze
periode staat het kinderboek centraal. Binnen het thema zullen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals:
voorlezen in de griezelgrot, lessen rondom boeken,
verkleden als een personage uit een kinderboek en griezelsoep maken. Voor de Kinderboekenweek zijn we nog
op zoek naar enthousiaste voorleesouders. Aanmelden
kan bij de groepsleerkracht. Informatie over de Kinderboekenweek kunt u vinden op: http://
www.kinderboekenweek.nl/

Op 12 oktober start in Buurtcentrum aan de Pastoor
Kribsweg 14A het Taalcafé
Sint Pieter.
Het Taalcafé is een ontmoetingsplaats waar anderstaligen op een ontspannen en
informele manier de Nederlandse taal kunnen oefenen
in de praktijk en in contact
kunnen komen met nieuwe
mensen. Daarnaast is het
ook een manier om meer te
leren over de Nederlandse
en andere culturen. Kortom:
een culturele ontmoetingsplaats! Er mag alleen Nederlands worden gesproken.
Het Taalcafé zal vervolgens
iedere 2e en 4e donderdag
van de maand plaatsvinden.
Streven is dat er bij elk café
minimaal vier vrijwilligers
aanwezig zijn om met de
deelnemers in gesprek te
gaan.
U bent van harte welkom!
Inlichtingen bij:
Marianne Bruijnzeels: (06)
17577432
Fernanne van der Meer:
(06) 81 80 13 19
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WANDELVERENIGING VILT
In april organiseerde Wandelvereniging Vilt de eerste speciale jeugdwandeltocht de
BOEM-tocht op de zondag van onze Bloesem2daagse. Dankzij de presentatie tijdens de Koningsspelen in Eijsden en het verspreiden van een speciale flyer op de
basisscholen werd dit een groot succes. Maar liefst 250 deelnemers telde de eerste
BOEM-tocht.
Wandelvereniging Vilt heeft het bewegen en wandelen voor de jeugd hoog in het
vaandel staan en organiseert voortaan elk jaar 3 jeugdtochten tijdens haar traditionele wandeltochten: de Bloesem2daagse, de Geuldalwandelmarathon en de Eindejaarstocht.
Op zaterdag 7 oktober staat dan ook voor het eerst de Rabo Kwart WandelMarathon voor de jeugd van 6-14 jaar op het programma. Onder begeleiding van ouders of verzorgers lopen de kinderen dan 10,5 km. Een echte prestatietocht met opdrachten onderweg en prijzen achteraf. En uiteraard een medaille voor alle deelnemers.

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

UW LOGO

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Onder het genot van een drankje willen we u onze plannen presenteren voor het
omtoveren van een steenachtige, oude speelplaats naar een nieuwe , groene Binnentuin.
HOE KAN DAT?
Met financiële ondersteuning van de gemeente , Elizabeth Strouven Fonds, Rabo ,
De Heerenhof en de ENCI gaan we de oude speelplaats aankleden met veel groen,
een schooltuin, podium , speelplekken, zitplaatsen, etc., etc. Kortom een heerlijk
plekje om even rust te zoeken of leuke gesprekjes te houden. Maar de financiën hebben we nog niet rond. Daar moet nog actie voor worden gevoerd.
VOOR WIE?
Voor alle buurtbewoners, jong en oud . En wij willen u zoveel mogelijk betrekken bij
dit initiatief, door mee te doen en elkaar mee te nemen.
DOOR WIE?
In samenwerking met een aantal buurtbewoners, vertegenwoordigers van MIK, de
basisschool, Zonnebloem Maastricht en Stichting Buurtcentrum St Pieter zijn de
plannen voorbereid. Het ontwerp is uitgewerkt door De Heerenhof.
WANNEER?
Zondag 1 oktober 2017 van 11.00uur tot 13.00 uur om geïnformeerd te worden over
onze plannen met het Buurtcentrum als kloppend hart van de wijk in een groene , St
Pieterse binnentuin . Hoe de Binnentuin zou kunnen uitzien, wordt dan toegelicht.
Waarvoor we bewoners om ondersteuning vragen, in welke vorm dan ook, zal zeker
aan de orde komen.
WAAR?
In buurtcentrum Sint Pieter, Pastoor Kribsweg 14 A.
Bewoners van St Pieter
MIK
Basisschool St Pieter
Stichtingsbestuur buurtcentrum Sint Pieter
Zonnebloem Maastricht

