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Uitstapje groep 3 Juf Chantal Daltondag- 4 jaar 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

              

      

   

 

 

Beste ouders/verzorgers,   

Agenda  

30-03      theoretisch verkeersexamen (gr 7 en 8) 
31-03   mix & match 
05-04   studiedag 
06-04   Paasviering  
07-04   sponsorloop 
24-04 t/m 05-05 meivakantie 
10-05   praktisch verkeersexamen (gr 7 en 8) 

 

Overzicht 

Afgelopen week is juf Vivian begonnen met de beweeglessen voor de 
groepen 1-2. Het was leuk om te zien dat zij met zulk enthousiasme een 
hele bruikbare en zinvolle gymles heeft klaargezet. Deze opstelling 
gebruiken we dan verder tot dinsdag. Zo hebben onze leerlingen de kans 
om zich goed verder te ontwikkelen. Juf Vivian vond het ook fijn, zij kwam 
donderdag na de les stralend vertellen hoe leuk onze kinderen wel niet zijn. 
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Vanaf vorige week ben ik weer begonnen met een reeks van 
observaties. Ik kom dan in alle groepen kijken naar een instructieles 
die door de leerkracht gegeven wordt en samen blikken we na 
schooltijd terug op deze les. Het zijn mooie, interessante en vooral 
belangrijke gesprekken die we dan met elkaar voeren over ons 
onderwijs. Na mijn observatie zag ik in groep 8 iets moois 

gebeuren. Alle kinderen kregen een blaadje 
met een bepaalde vorm erop. Meester 
Dennis stelde aan de kinderen een multiple choice vraag en de kinderen staken 
vervolgens hun blaadje de lucht in. Meester Dennis richtte zijn Ipad op de 
blaadjes om deze te scannen en vervolgens kwam er een overzicht van de 
gegeven antwoorden van ieder kind op het digibord te staan. Gaaf om te zien dat 
dit mogelijk is! (zegt de meester die begonnen is met een krijtbord…)  

Iedere maandag hebben we onze vrijwilligster, juf Ashley op school. 
Zij gaat dan in de ochtenden dansen met de kinderen en in de 
middag gaat ze aan de slag met het geven van Engels aan de 
kinderen in de groepen 7 en 8. Sinds vorige week geeft ze nog één 
keer per week deze dansles, waardoor de groepen 1 t/m 6 eens per 
twee weken aan de beurt zijn. Ook deze maandag zie je dan weer 
enthousiaste gemotiveerde kinderen bewegen op muziek.  

Juf Nicole en juf Kelly zijn op De Liaan druk bezig met het aanbod 
voor leerlingen die meer uitdaging  nodig hebben. In kleine groepjes 
werken kinderen gedurende de week aan diverse taken die hen 
meer uitdaging geven. Ook hebben ze eens per week een moment 
dat ze samen met de juf aan het werk gaan richting de executieve 
functies. Kinderen die cognitief al meer aan kunnen, worden 
namelijk vaak overschat als het gaat om de executieve functies, 
goed dus om hier extra aandacht voor te hebben.  

Woensdag 15 maart was het nationale Daltondag. Inmiddels mogen we 
ons al 4 jaar een gecertificeerde Daltonschool noemen. Iets waar we 
trots op zijn. Vrijdag hebben onze kinderen een kleine attentie 
gekregen, maar volgend jaar willen we ons lustrum wat groter gaan 
“vieren” met elkaar. 

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3 hard gewerkt aan 
verschillende kunst activiteiten. Zo hebben ze het schilderij van het meisje met de parel 
nagemaakt en hebben ze geleerd over Keith Haring. Afgelopen woensdag en vrijdag zijn 
ze met hun groepen naar het Limburgs Museum gegaan om ook daar nog meer te weten 
te komen over kunst. 
 

Mix & match 
 
Meester Robin en meester Lars hebben afgelopen week een oproep geplaatst op ISY voor ouderhulp 
tijdens de mix & match. Wat fijn om te merken dat ook deze keer weer veel ouders zich hebben 
opgegeven om te komen helpen. Dank je wel daarvoor. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u 
toch komen helpen? Dat kan natuurlijk altijd nog, neem dan gerust contact op. 
 

Studiedag 5 april 
 
Op woensdag 5 april hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. We gaan ons tijdens de 
studiedag richten op ons koersplan en gaan met onze leerteams actief aan de slag om weer een nieuwe 
stap te zetten in onze ontwikkelingen. Ook gaan we weer verder met het implementeren van 
begrijpend lezen, aanvankelijk lezen en Mijn kleutergroep. Door samen met elkaar hier diepgaand over 
te praten, kunnen we stappen zetten waardoor we het steeds beter blijven doen. Tenslotte gaan we 
ook onze blik al voorzichtig richten op het nieuwe schooljaar. In het volgende Nieuwsbericht leest u hier 
vast meer over terug. 



 
 

 

 

Kinderraad 

Volgende week maandag staat er weer een kinderraad overleg op de agenda. Het is altijd leuk om met 
deze kinderraad samen te praten over onderwijs. Tot op heden hebben we het veel gehad over de 
leesboeken. Ook dat gaan we maandag weer bespreken, want er zijn wéér nieuwe boeken bij gekomen. 
Andere onderwerpen zijn deze keer het ontwerp van de speelplaats en het kiezen van een goed doel 
voor de sponsorloop. Vanuit de OR en het team hebben we een drietal goede doelen geselecteerd, de 
kinderraad mag nu meedenken welk goed doel het beste passend is voor onze kinderen.  
 

Juf Chantal 

Per abuis ben ik helemaal vergeten om in het vorige nieuwsbericht te 
melden (gelukkig wel via facebook gedeeld)  dat juf Chantal net voor de 
carnavalsvakantie op 17-02 is bevallen van haar zoon. Riv is helemaal 
gezond en met mama en papa gaat het ook goed.  

Juf Chantal wil iedereen bedanken voor de kaarten en lieve brieven, in het 
speciaal alle leuk werkjes die ze heeft gekregen . Daarnaast heeft ze zelf 
ook een kort stukje geschreven: 

Hallo allemaal!  
 
Riv is inmiddels alweer 4 weekjes oud en heeft deze week alvast kennis gemaakt met groep 3 en groep 8. 
Beide groepen waren tijdens de zwangerschap al erg nieuwsgierig en vroegen zich de afgelopen weken 
af wanneer ik samen met Riv naar school zou komen. Na het schrijven van enkele brieven hebben we 
besloten dat videobellen op dit moment het handigste was. En wat was dat gezellig! Beide groepen 
hebben ongeveer een half uur aandachtig gekeken, geluisterd en er werden verschillende vragen 
gesteld. Ze wilden bijvoorbeeld weten welke kleur ogen Riv heeft, hoe groot hij nu is, of hij veel slaapt, 
of een bevalling pijn doet en of Riv is gedoopt. Alle vragen kon ik rustig beantwoorden terwijl Riv lekker 
lag te slapen. In beide groepen werd natuurlijk de belangrijkste vraag nog eens gesteld: “Wanneer kom 
je met Riv naar school?”. Dat ga ik zeker doen! Over een paar weekjes, als Riv nog iets groter is gegroeid. 
 
Groetjes, juf Chantal 
 

 
Uw mening telt! 

Binnen Prisma en natuurlijk ook op onze school vinden we de mening van u als ouder erg belangrijk. 
Eerder dit jaar heeft u de kans gekregen om mee te denken aan het strategisch beleidsplan van onze 
stichting. Dit strategisch beleidsplan is inmiddels in de afrondende fase en binnenkort hoop ik met u 
onze doelen te kunnen delen. 

Wij werken vanuit Prisma samen met Universiteit Maastricht aan de OnderwijsMonitor Limburg. Deze 
OnderwijsMonitor Limburg heeft als doel om binnen heel Limburg informatie op te halen over het 
onderwijs dat gegeven wordt. Hier hebben ouders van groepen 2 en 8 via Isy reeds meer informatie 
over ontvangen. Zij worden namelijk gevraagd om een (korte) vragenlijst in te vullen namens onze 
school. Aan de hand van deze gegevens kunnen we een beeld krijgen van het onderwijs binnen Limburg 
en kunnen ze zien hoe we ervoor staan als school. 

Verder komt er binnenkort ook weer een tevredenheidspeiling voor alle ouders. 
Deze valt bijna samen met het bovenstaande onderzoek, echter deze peiling heeft 
een heel ander doel. Doel van deze tevredenheidspeiling is om te kijken hoe wij het 
als school doen. Daarvoor is uw mening belangrijk, maar nemen we ook de mening 
van onze kinderen (bovenbouw) en het hele team mee.  Eerder hielden we deze 
tevredenheidspeiling om de vier jaar, maar we willen nu vanuit alle Prisma scholen 
iedere twee jaar de tevredenheid peilen. Met deze tevredenheidspeiling krijgen we zicht op wat er goed 
gaat op onze school (en waar we meer van willen) en wat nog onze aandacht behoeft. Daarmee kunnen 



 
 

we altijd ons voordeel doen. 
 

Bezetting groep 5 

Vanaf volgende week komt meester Lars fulltime werken in groep 5. Dat betekent dat juf Loes op 
woensdagen in groep 3 aanwezig kan zijn, waardoor er extra ruimte komt voor ondersteuning en 
begeleiding. 
 

Thema avond 

In samenspraak met de ouderraad ben ik begonnen om na te denken 
over de thema avond voor dit schooljaar. Het thema voor de avond zal 
gaan worden “gezondheid”.  De laatste tijd krijgt dit thema in de media 
steeds meer aandacht en ook wij zijn als school hiermee bezig. Zo 
hebben we meegedaan met het onderzoek vanuit de Universiteit van 
Maastricht dat zich richtte op het “gezonde kindcentrum van de 
toekomst” en zijn we dit schooljaar ook gestart met het groen-blauwe schoolplein. We zijn de avond 
nog verder aan het inplannen, waarbij we ook kijken of we een spreker kunnen vinden. Zodra we 
hier meer over weten, zullen we de datum ook met u kunnen delen. Mocht u zelf nog ideeën 
hebben, loop dan gerust bij mij binnen of spreek een van de leden van de OR aan. 

Namens het team van Daltonkindcentrum De Liaan wens ik u een heel fijn weekend toe! 

Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Welbers | DKC De Liaan | Directeur  
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