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NIEUWSBRIEF
Ut Pieterke
TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Heeft u al uw mening gegeven?
Uw mening over (basis)school St. Pieter vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze
kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar weer een
tevredenheidsonderzoek. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan vragen wij u
vriendelijk om dit te doen. Deze week is de laatste week dat de vragenlijst ingevuld kan
worden (uiterlijk zondag 19 november). Daarna gaan we de resultaten verwerken.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
schoolteam BS St. Pieter

KINDPORTFOLIO
Rechts boven ziet u een afbeelding van het portfolio dat de kinderen binnenkort mee
naar huis mogen nemen. Het is aan de school, het kind en u als ouders/verzorgers hoe
en op welke wijze het portfolio steeds mee naar huis gaat en terugkomt op school. In
principe spreken wij van een ‘levend portfolio’ dat door alle genoemde belanghebbenden –in de eerste plaats het kind- ‘levend’ gehouden dient te worden. De komende
maanden en jaren zullen wij u frequent op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
(inclusief afspraken) op dit gebied. Wij willen het portfolio rustig opbouwen. In eerste
instantie vervangt het portfolio (deels) het ‘oude rapport’ . In de toekomst verdwijnt de
klassieke opzet van het rapport helemaal en krijgt het portfolio steeds meer de status
van ontwikkelinstrument. Kinderen en ouders/verzorgers kunnen dan te allen tijde de
ontwikkeling van het/de kind(eren) volgen. In het volgende nummer meer over het
portfolio.
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BELANGRIJKE DATA
 16 nov 9.30-12.00:
Get Lekkers gr. 1-2
 16 nov 15.45-17.15:
Teambijeenkomst
 17 nov 11.00-14.30: TjT gr. 3
 24 nov 11.00-14.30 TjT gr. 3
 28 nov: portfolio
 28 nov 16.30-18.00: MR
 29 nov 9.00-10.00:
Leerlingenraad 3
 29 nov 10.15-11.10:
Toneel gr. 3 TjT
 29 nov 13.00-15.00:
Teambijeenkomst

NIEUWS UIT GROEP 4
In groep 4 hebben we diverse manieren
om samen met de kinderen te rekenen.
Een van de manieren is om te werken met
coöperatieve werkvormen. Een werkvorm
is de 'placemat'. In de placemat (midden)
staat een rekenprobleem. De kinderen
lossen ieder in hun 'eigen vakje' het rekenprobleem op. Als iedereen een oplossing
heeft gevonden, wordt samen gekeken
welke manier van oplossen (strategie) het
beste werkt. In de foto zien we de kinderen samen overleggen welke manier van
oplossen het beste past bij het rekenprobleem.

een rekenprobleem en programmeren de
beebot naar de juiste oplossing. De kinderen rekenen samen naar de goede oplossing en leren daarbij te programmeren.

Een andere leuke manier om te rekenen is
met de beebot. De kinderen dienen de
som uit te rekenen. De kinderen krijgen

‘Creativity is having fun on making mistakes’
(Jolien de Rijk tijdens haar succesvol verlopen LIO werkplekbeoordeling
op woensdag 8 november j.l.)
OPROEP
Beste ouders/verzorgers,

WIJ ZIJN VERHUISD!
De hoofdlocatie van de GGD Zuid Limburg vindt u vanaf 1 november 2017 in Heerlen.
Ons pand ligt tegenover het hoofdkantoor van DSM en Winkelcentrum ‘t Loon.

Het is nog vroeg, maar we
hebben hulp nodig voor
Carnaval. We zoeken ouders en kinderen die willen
mee doen bij de Zaate
Herremenie. Opa’s, oma’s,
tantes etc. zijn ook welkom!

Onze nieuwe algemene gegevens
Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 880 5000

Het is de bedoeling dat er
op het moment van uitroepen (Prins, Prinses en Opper) gespeeld wordt en op
Carnavalsvrijdag.

Afd. JGZ (Jeugdgezondheidzorg)
Algemene nummer T (088) 880 50 30
Bereikbaarheid voor cliënten: iedere ochtend van 08.30-12.30 uur.

Zou u mee willen doen,
laat dit dan zo snel mogelijk weten
via: c.heynen@mosalira.nl
Graag ook even aangeven
welk instrument u speelt.
Alvast bedankt!
De Carnavalswerkgroep.
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Parkeren
U kunt helaas niet parkeren op het terrein
van onze GGD. Wel kunt u parkeren op de
dichtbij gelegen P-terreinen zoals bij Winkelcentrum ‘t Loon, het Theater Heerlen
en naast het viaduct bij Nieuw Eyckholt.




T (088) 880 5032 (Parkstad West, gemeenten: Heerlen, Voerendaal, Nuth)

T (088) 880 5033 (Parkstad Oost, gemeenten: Brunssum, Onderbanken, Kerkrade,
Landgraaf, Simpelveld))



T (088) 880 5034 (Heuvelland, gemeenten: Meerssen, Gulpen-Wittem, EijsdenMargraten, Valkenburg, Vaals)



T (088) 880 5035 (Westelijke Mijnstreek, gemeenten: Sittard-Geleen, Stein, Beek,
Schinnen)



T (088) 880 5036 (Maastricht, gemeente: Maastricht)

Afd. SIM (Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu)
Secretariaat afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu:
70
iedere werkdag van 08.00-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur
Fax unit Infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding:
50 02

T (088) 880 50
T (088) 880

Afd. GMP (Gezondheid en Maatschappelijk Participatie) , unit Gezondheidsbevordering
Centrale telefoonnummer (088) 880 50 11

VERJAARDAGEN
21 nov: Jasmijn Knols (gr. 4)
22 nov: Mimi Thomas (gr. 8)
23 nov: Raoul Hardy (gr. 8)
24 nov: Fedor Makhotkin (gr. 6)
25 nov: Jessie Narings (gr. 3b)
27 nov: Lore Warnier (gr. 2)
27 nov: Stijn de Bruijn (gr. 7a)
27 nov: Lotte Antonides (gr. 7b)
27 nov: Eline de Bruijn (gr. 7b)
27 nov: Twan Bastiaens (gr. 8)
29 nov: Louis Aerts (gr. 6)

NIEUW OP
SCHOOL

In de afgelopen periode zijn bij
ons op school gestart: Milo Nikdar (gr. 1a) en Keira Adriaens,
Mila Eijssen (beiden gr. 1b). Wij
wensen hen een fijne tijd bij ons
op school!

Werken met bomberbotprogramma (programmeren) in groep 4!

VEILIGHEID
In het kader van (school)veiligheid werkt de school nauw samen met externe partners. In deze heeft
de school een convenant ‘Veilige Basisschool’ afgesloten. Dit convenant omvat samenwerkingsafspraken met betrekking tot de veiligheid in en rondom de scholen binnen het Primair onderwijs in
de provincie Limburg. MosaLira heeft dit convenant mede ondertekend. Het voorliggende convenant beschrijft de intentie tot samenwerking en biedt handvatten om te komen tot een concrete en
heldere invulling van verantwoordelijkheden, en heldere taakverdeling en afspraken tussen de
school en de andere partners.
Partners in dit convenant zijn de gemeente, de school, de politie en Bureau Halt, met ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van schoolveiligheid.
Taken en verantwoordelijkheden partners:
 De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid.







De school is op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk voor de
bevordering van de arbeidsomstandigheden en daarbij inbegrepen de veiligheid en het welzijn
van schoolpersoneel, leerlingen en bezoekers in het schoolgebouw, op het schoolterrein en in
de directe omgeving van de school.
De politie is belast met de handhaving van de wet- en regelgeving en de openbare orde onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
Bureau Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar.
Het convenant biedt ruimte om ook andere (lokale) partijen als partner deel te laten nemen; Zo
werkt de school (ook) samen met de GGD en Veilig Thuis. In de schoolgids (ook op de site) van
de school wordt de samenwerking met deze partners nader toegelicht. Eveneens vindt u hier
alle contactgegevens.

Enkele partners nader toegelicht:
Politie
Het eerste aanspreekpunt bij de politie (buiten calamiteiten) is voor een school de wijkagent (dhr. Han Koch). De
wijkagent is een 'gewone' politieman/vrouw met als extra taak: de wijk. Met 'wijk' bedoelen we een wijk of een
deel daarvan, maar ook meerdere wijken of een dorp. De wijkagent houdt zich op de hoogte van wat er speelt in
de wijk en levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De wijkagent is bereikbaar op het
algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844. De school maakt zelf specifieke afspraken met haar wijkagent, passend bij de veiligheidssituatie op en rond de school. BS St. Pieter voert minimaal 2X per jaar een gesprek
met de wijkagent.
Brandweer
Iedere school is in het bezit van een gebruikersovereenkomst. Tevens is iedere school in het bezit van een ontruimings-/brandmeldinstallatie. Bovenschools is een onderhoudscontract afgesloten met een firma die de ontruimings-/brandmeldinstallatie jaarlijks controleert. Voor de jaarlijkse controle van de brandblusapparatuur is bovenschools ook een contract afgesloten.
Contactgegevens Brandweer Maastricht:
Brandweer Zuid-Limburg - Kazerne Maastricht
Willem Alexanderweg 101
6222NB Maastricht

BINNENTUIN ST. PIETER
18 november 2017 (10.0014.00 uur) 1e ‘werksessie’
binnenterrein aan de
Cribsweg.
Alle ouders/verzorgers en
andere betrokkenen/
belangstellenden zijn van
harte welkom!
Wat gaan we doen?
alle klein groen langs de lange
wand verwijderen: groen slaan
we op één hoop op, daar waar
tzt het podium komt; de bielzen
wegnemen en voorlopig opslaan, nabij de afrit naar de tuin;
vrijkomend bed omspitten;
omgespitte bed klaar maken
voor aan brengen van nieuwe
grond en tzt nieuwe aanplant;
tegels wegnemen, daar waar de
linten staan; van een boom de
takken inkorten; afgezaagde
takken bewaren.
Wat hebben we nodig
- man(vrouw)kracht
- kruiwagens om groen te verplaatsen naar één grote hoop
- schoppen en schoffels om de
schoongemaakte grond om te
spitten
- hegschaar
- (elektrische/ benzine) handgrasmaaier
- goede (boog) zaag
- veegborstels om plein redelijk
schoon achter te laten
Denk aan: werkhandschoenen
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ACTIE CARNAVALSPAKJES
ZIEKMELDEN VIA APP
ONZELEERLING
Voor ziekmelden via de
app van Onzeleerling,
dient u als ouders in de
iPhone app expliciet de
leerling, datum etc. één
voor één te bevestigen
d.m.v. een groen/blauw
vinkje naast het invulveld.

U kent het wel, op zolder ver weggestopt wordt éénmaal per jaar, vaak vlak voor carnaval, de
doos met carnavalskleding uitgehaald. Bij het passen blijkt dan dat uw kinderen (of misschien
uzelf) uit het pakje zijn gegroeid. In veel gevallen verdwijnt, de vaak nog in prima staat zijnde
kleding en accessoires in de vuilnisbak, of terug in de doos ‘voor ooit’.
Uw pakje een tweede leven geven
Wij willen deze kleding een tweede kans geven. Want helaas blijkt het dat sommige kinderen
niet bij de carnavalsviering van school aanwezig zijn, omdat ze zich niet kunnen verkleden.
Simpelweg omdat de financiën het thuis niet toelaten om een carnavalspakje, of stof om dat te
maken, aan te schaffen. In samenwerking met Stichting de Gouwe wordt uw ‘oude’ kleding een
tweede leven gegeven. Bezorg daarom kinderen en hun ouders, die het niet zo breed hebben,
ook een onvergetelijke carnaval. We zijn specifiek op zoek naar carnavals pakjes voor kinderen
van de basisschoolleeftijd. Uiteraard zijn alle andere pakjes ook welkom!
Hoe meedoen?
Van 21 tot en met 24 november zouden de carnavalspakjes in een gesloten plastic zak op school
ingeleverd kunnen worden. Eventuele attributen zijn natuurlijk ook welkom. De kleding wordt
op school opgehaald en naar Stichting de Gouwe gebracht. Zij bekijken, sorteren de kleding en
maken de pakjes compleet. Voor carnaval kunnen de kinderen, samen met hun ouders, de pakjes komen uitzoeken en na de carnaval ook weer inleveren, zodat ze ook de volgende jaren te
gebruiken zijn.
Steun daarom de actie!!
Mogen we op u rekenen? Steun deze actie en vraag uw (school)kinderen en hun ouders om eens
goed in de ‘vastelaovendskis’ te kijken en een pakje beschikbaar te stellen. U bezorgt hiermee
een kind een onvergetelijke carnaval en ondersteunt hiermee ‘Plezeer en Sjariteit’; precies daar
draait het om met carnaval!
Namens de Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge, Huub Sour
Veurzitter SMV

UITNODIGING OUDERAVOND

U kunt hier
nog voor
aanmelden

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

UW LOGO

ATELIER SANDRIEN WANSINK
Maak met de kerst de blits met jou handgemaakte vaasje. In twee middagen maak je een vaasje en decoreer je het met keramiek glazuur. Je kunt er ook voor kiezen om één middag te komen. Dan is je beeld niet geglazuurd. Je kan het dan zelf thuis beschilderen met acrylverf.
Zaterdag 18 november van 14.30 - 17.00 uur maak je een eigen gek vaasje.
Daarna moet je werk ongeveer 2 à 3 weken drogen en wordt het in de keramiek-oven gestookt.
Zaterdag 16 december van 14.30-17.00 uur ga je je kunstwerk decoreren met keramiek
glazuur. Dan gaat het werk nog eens de oven in.
Je hoeft zelf niets mee te nemen. Je kunt gebruik maken van het gereedschap en de materialen in mijn atelier.
Prijs twee middagen € 70
Prijs één middag € 35
Prijzen zijn inclusief klei, glazuren en een drankje na afloop.
Wil je meedoen, stuur dan
een bericht naar info@sandrienwansink.com of
een app naar +31 (0) 6 43 46
7667.
Betaling vooraf. Zodra ik jouw
aanmelding heb ontvangen,
krijg je van mij een e-mail met
mijn bankgegevens.

