TAMTAM
Week 45 t/m 47 (9 t/m 22 november 2015)

Dinsdag 17 november 2015 hebben alle groepen vrij in verband met een studiedag
Algemeen nieuws
Belangrijke data
17 november 2015
25 november 2015
week 48
Week 49

Studiedag – alle groepen hebben vrij
Verschijndatum tamtam
Eerste rapport
Rapportagegesprekken

Beste ouders/ verzorgers,
Bijdrage overblijven en oudervereniging
Momenteel hebben we van veel ouders de bijdragen ontvangen voor het overblijven en de vrijwillige
contributie oudervereniging. Onze hartelijk dank hiervoor! Omdat er geregeld vragen binnenkomen
over diverse bijdragen voegen we nog eens een schrijven uit eerdere jaren hieraan toe (bijlage 1).
Inmiddels is wel duidelijk dat door de stichting Leergeld in deze regio bijdragen voor het overblijven
niet worden vergoed. Eind november zal nog een herinneringsbrief de deur uitgaan als er nog geen
overblijfbijdrage ontvangen is.
Van de ouderbijdrage worden extra activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de sinterklaaskerst-, en paasviering, het Afrika-feest en de opa- en omadag.
10 Jaar INNOVO
In het kader van 10 jaar INNOVO hebben een aantal leden van onze school op 14 oktober ’s middags
de Stadsschouwburg in Heerlen bezocht. Hier was een studiemiddag waarbij innoverende projecten
van INNOVO scholen op een feestelijke manier werden gepresenteerd.
Medezeggenschaps Raad
Afgelopen maandag hebben wij de eerste vergadering met onze nieuwe MR gehouden. De notulen
van dit overleg zijn binnenkort te zien op onze website.
De nieuwe oudergeleding is gekozen door de ouders van onze school.
De verkiezingen zijn gewonnen door:
- Dhr. G. Wind
- Mevr. L. Franssen
- Dhr. P. Coenen
Wij feliciteren deze ouders en wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdaging. Wij zien uit naar
een goede samenwerking met de nieuwe MR-leden.
Rapport en oudergesprekken november 2015
In week 48 krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Voor de rapportage gesprekken in week 49 kunt u vanaf maandag 9 november a.s., net als vorig
schooljaar, op een intekenlijst aangeven wanneer u wilt komen. Dit is dan ook meteen de definitieve

afspraak. De intekenlijsten hangen op bij de ingang van het klaslokaal.
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Nieuws uit Schinnen
Sinterklaas bezoek dorp Schinnen, zondag 29 november a.s.
Op zondag 29 november komt Sinterklaas weer op bezoek in het dorp Schinnen. Hij zal om ongeveer
14.00 uur aankomen op het Schintalerplein (Scalaplein) in Schinnen. Hij hoopt daar een grote groep
kinderen met hun familieleden te ontmoeten. Daarna zal in een gezamenlijke stoet naar het JISgebouw aan de Burgemeester Pijlstraat 1E, te Schinnen gelopen worden. Daar heeft de Stichting Sur
Plu, in samenwerking met het JIS, weer een gezellige Sinterklaasmiddag georganiseerd. De deelname
is gratis, maar aanmelding is hiervoor wel noodzakelijk.
Aanmelding Sinterklaasmiddag:
De Sinterklaasmiddag is bedoeld voor alle kinderen onder de 10 jaar van het dorp Schinnen, alsook
voor de kinderen van de brede school De Bress, die buiten het dorp wonen. De kinderen die willen
deelnemen dienen door hun ouders vóór 22 november te worden aangemeld op:
surpluschinnen@gmail.com.
Hierbij willen we van het kind de volgende gegevens weten: Voornaam, Achternaam, Adres, Geslacht
en Leeftijd. Degenen die geen internet hebben, kunnen de gegevens ook op papier aanleveren op één
van de volgende adressen: Altaarstraat 35, Hegge 27, Dr. Poelstraat 15, Sachariasstraat 12,
Stationsstraat 46 of Vonderstraat 32 te Schinnen.
Stichting Sur Plu behartigt de gezamenlijke belangen van de buurtverenigingen in het dorp Schinnen.
Voor vragen over de aanmelding kunt u na 19.00 uur contact opnemen met 06-30569878
Nieuws uit Unit 1
Beste ouders van unit 1,
Afgelopen maandag zijn we gestart met het verkeersproject. Dit project duurt 2 weken.
Dinsdag heeft Streetwise een verkeersdag in onze gymzaal verzorgd voor de groepen 1 en 2.
We hebben leren oversteken bij een zebrapad en weten al veel over de verkeersborden. Ook weten
we nu waarom we in de auto altijd in een autostoeltje moeten zitten.
Kinderen die dat willen mogen een klein speelgoedautootje meenemen (met de naam eronder).
De kinderen kunnen hiermee op de bouwtafel en op de bouwmat spelen.
De letter in de lettermuur past deze twee weken bij het thema Verkeer. Het is de letter V. De kinderen
mogen kleine voorwerpen die beginnen met de letter V meenemen. Aan het eind van het thema
krijgen de kinderen deze spullen weer mee naar huis.
Uw kind krijgt tijdens dit thema het versje en liedje mee dat we in de klas hebben geoefend.
Volgende week donderdag (12 november) maken we, mits het droog weer is, met beide groepen een
verkeers- en herfstwandeling. Wil u er voor zorgen dat uw kind deze dag oude kleren en laarzen
of wandelschoenen aanheeft?
Met vriendelijke groeten,

de leerkrachten van unit 1.

Nieuws uit Unit 2
Leesboekjes kern 2, groep 3
We missen een aantal leesboekjes van kern 2. Wellicht hebben de kinderen ze de vrijdag voor de
vakantie per ongeluk mee naar huis genomen bij het opruimen van hun eigen lade. Wilt u ze mee
terug naar school geven. We hebben ze volgend schooljaar weer hard nodig!
Graag willen we u vragen om de kinderen een map mee naar school te geven voorzien met naam.
We denken dat het handiger is, dat we op vrijdag de kinderen de leesbladen en eventueel gemaakte
bladen van andere vakken mee naar huis geven.We komen nu regelmatig bladen tegen op de gangen,
op het schoolplein en dat is natuurlijk jammer.
Alvast bedankt!

Juf Ingeborg en Ans
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Handenarbeid ,groep 5,
We gaan morgen starten met een grotere opdracht: de struisvogel.
Een opdracht met papier-maché en papier. We kunnen hiervoor nog een hand extra hulp gebruiken.
Kunt u op vrijdag van 12.45-13.45 uur? Geef het even door aan meester John of juf Andrea
(john.stoffels@innovo.nl , andrea.keijsers@innovo.nl)
Nieuws uit Unit 3
Even een paar reminders voor groep 6
 Gymspullen
Een aantal kinderen heeft zijn/ haar gymspullen niet in orde: gymschoenen die niet passen, geen
handdoek. Kunt u het nog eens controleren?
 Placemat
Kunt u erop letten dat uw kind een theedoek/ placemat bij zich heeft tijdens het eten?
 Etui
Er zijn nog steeds een paar kinderen waarvan de etui niet in orde is; geen schrijfspullen, kleurtjes enz.
Check dit ook nog eens goed.
 Agenda
Kinderen moeten elke dag hun agenda bij zich hebben.
Technisch lezen, groep 6
We willen graag tijdens het zelfstandig lezen met drie groepjes van 4 leerlingen, het technisch lezen
gaan oefenen. We doen dat middels Ralfi lezen ( teksten nieuwsbegrip) en de Vloeiend en Vlot
boekjes van Estafette. Bent u in de mogelijkheid om ons te helpen op
- dinsdag 8.30-9.00 uur
- woensdag 8.30-9.00 uur
- vrijdag 8.30-9.00 uur.
Mocht een van deze dagen voor u uitkomen, super, kunt u ons dat even doorgeven/ mailen?
monique.ponse@innovo.nl; andrea.keijsers@innovo.nl
Tafeltjes/ klokkijken, groep 6
Wilt u thuis ook aandacht besteden aan het automatiseren van de tafels en het klokkijken?
Schouwburg Zuujerleech, groep 7 en 8
Dinsdag 10 november zal groep 7 en 8 gaan kijken naar de voorstelling Zuujerleech in de schouwburg
van Sittard. De voorstelling is van 10.30 uur tot 11.40 uur. We zijn nog op zoek naar ouders die mee
kunnen rijden/ophalen naar de schouwburg. We vertrekken op school om 9.45 uur. De ouders die
rijden zijn van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. Dit is natuurlijk geen verplichting.
Bent u in de gelegenheid te rijden, mailt u ons even of loopt u even binnen. (manon.vos@innovo.nl ,
danielle.kamphuisen@innovo.nl )
Informatie over de voorstelling zelf is hieronder te vinden.

ZUJERLEECH Kranige familievoorstelling in het dialect (10 - 110 jaar)
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BEKIJK HIER DIRECT HET L1 NIEUWSITEM!
Najaar 1975. Vier kinderen maken zich op voor een kauwgomballen kraak bij de plaatselijke frituur. Möp, Waus,
Emilio zijn Limburgse arbeiderskinderen, Silvia de dochter van een Hollandse directeur. Al hun vaders werken bij
DSM, ‘de lichtfabriek die nooit stopt’.
Ondanks hun akkefietjes vinden de vier een manier om met elkaar om te gaan. Om fantasievol te dealen met de
onzekere wereld om hen heen. Ze hebben een humorvolle kijk op de buurt, op het leven van alledag en op hun
eigen toekomstmogelijkheden. Samen delen ze spannende verhalen, zoals alleen kinderen dat kunnen.
Hun wereld verandert echter voorgoed wanneer ze ongewild terecht komen in een grote mensengebeurtenis. Zo’n
gebeurtenis die vaders wegneemt, een gemeenschap ontwricht en vriendschappen kapot maakt.
Zujerleech vertelt een ingrijpend grotemensenverhaal vanuit de beleving van vier kinderen. Deze gebeurtenis
wierp in 1975 een schaduw over de Westelijke Mijnstreek. Het zijn altijd de kinderen, en hun veerkracht, die ons
weer dichterbij het licht brengen. Bij ons eigen, innerlijke Zujerleech dat, net als de duizenden lichtjes van DSM,
nooit uitdooft en schaduwen kan verdrijven. En, dat elke getroffen gemeenschap, ook 40 jaar na dato, soms nog
goed kan gebruiken.
De theatervoorstelling Zujerleech is geschreven door de in Sittard geboren, meermaals bekroonde
kinderboekenschrijver Benny Lindelauf. De regie is in handen van Inèz Derksen/Het Laagland, bekend van
succesvolle voorstellingen als Ronja de Roversdochter, Het Oneindige Verhaal, KING A, Robin Hood en Expeditie
Peter Pan.

Masterclass 2015 Sintermeerten college, groep 8
In bijlage 2 treft u informatie aan over de masterclass 2015 van het Sintermeertencollege te Heerlen
Enkele foto’s van de herfstwandeling van vrijdag 23 oktober 2015
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