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Beste ouders c.q. verzorgers, 

De afgelopen anderhalve week ben ik afwezig geweest. Letterlijk op 
afstand heb ik de dagelijkse gang van zaken gevolgd.  

Gisteren was ik te gast bij het “schoolkamp” van de 
groepen 7 en 8 in kasteel Notre Dame in Remersdaal in 
de Belgische Voerstreek. Ik was heel benieuwd naar de 
ervaringen van de begeleidende leerkrachten en ouders 
maar zeker ook naar de meningen van de kinderen. Ik 
trof enthousiaste leerkrachten aan, ouders die vol lof 
waren over de locatie en kinderen die een punt voor het 
kamp gaven, variërend van een 7 tot en 9. En natuurlijk 
hadden enkele kinderen heimwee, en zeker was het ene 
spel leuker dan het andere. Maar vooral ervoer ik de 
ontspannen sfeer en de ongedwongen onderlinge 

omgang. Een andere omgeving en een andere setting bieden kinderen ook de mogelijkheid andere 
kanten van henzelf te laten zien.  R 

Het zwemmen in Mosaqua in Gulpen vandaag bleek een onverwacht avontuur. Een mogelijk 
chloorlek leidde tot evacuatie van alle aanwezigen, politie- en brandweerdrukte en wachten op wat 
er verder zou gebeuren. Rond half vier mocht iedereen uiteindelijk naar huis.De spullen van de 
kinderen zijn later door enkele ouders opgehaald.  

Chapeau!! 

De Gouden Weken 
De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk; het schoolse leven is na 6 weken vakantie weer 
de routine waarin je terecht komt, je ontmoet nieuwe leerlingen in het cluster, wellicht ook een of 
meer nieuwe leerkrachten. 
In deze weken worden afspraken gemaakt en routines aangeleerd. Regels en afspraken vormen 
hiervan onderdeel.  
Als impressie het resultaat van wat er in de verschillende clusters zichtbaar is gemaakt. 
 
Wat neem je mee naar school? 
We lopen tegen een aantal zaken aan. Eén daarvan is dat kinderen allerlei spullen van huis mee naar 
school nemen. 
De schoollijn is dat school zorgt voor potloden, pennen, kleurpotloden en - stiften, lineaal. De 
kinderen zorgen zelf voor een 23-rings band en een etui. Kinderen hoeven die dus verder niets mee 
te nemen.  
Voor spelmateriaal tijdens de pauze maken we een uitzondering: springtouwen, ztringz e.d. Kinderen 
bewaren deze in hun tas. En gebruiken ze enkel tijdens de pauzes. 
School neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zoekraken of beschadiging. 
 
Gymlessen groepen 3, en 4/5. 
De gymles op donderdag in groep 3 wordt verzorgd door juffrouw Marja. De leerlingen van groep 
Juffrouw Samira is dan in groep 4/5 


