TAMTAM
Week 26 t/m 28 ( 27 juni t/m 17 juli 2016)

29 juni en 4 juli hebben alle groepen vrij in verband met studiedagen
Algemeen nieuws
Belangrijke data
28 juni 2016
29 juni 2016
4 juli 2016
15 juli 2016
15 juli 2016
18 juli 2016

Schoolreisje Unit 2
Studiedag – alle groepen vrij
Studiedag – alle groepen vrij
Schoolreisje Unit 3
Schoolfeest
Schoolreisje Unit 1

Formatie schooljaar 2016-2017
De bekendmaking van de formatie; altijd een spannend moment voor de kinderen en ook voor u. Het
is het resultaat van een periode met een heleboel gesprekken met collega-directeuren en
personeelsleden van deze en andere scholen waarbij het uitgangspunt is de continuïteit in de groepen
te waarborgen en de juiste mensen op de juiste plek te plaatsen. De tijden dat leerkrachten
gedurende vele jaren aan één school blijven werken lijken voorbij. Innovo stimuleert mobiliteit omdat
mensen dan vitaal blijven en zich blijven ontwikkelen. In onderstaand overzicht ziet u de verdeling van
de leerkrachten over de groepen.
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Per 1-1-2017
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Juf Susan
Juf Petra
Nog in te
vullen
Juf Ingeborg

Dinsdag
Juf Kitty
Juf Petra
Nog in te
vullen
Juf Ingeborg

Woensdag

Juf Monique

Donderdag
Juf Susan
Juf Petra
Nog in te
vullen
Juf Monique

Vrijdag
Juf Susan
Juf Petra
Nog in te
vullen
Juf Ingeborg

Juf Kitty
Meester
John
Juf Ans
Juf Manon
Juf Danielle

Juf Linda
Meester
John
Juf Ans
Juf Manon
Juf Danielle

Juf Linda
Meester
John
Juf Andrea
Juf Manon
Juf Danielle

Juf Linda
Meester
John
Juf Andrea
Juf Manon
Juf Danielle

Juf Linda
Juf Monique
Juf Andrea
Juf Manon
Juf Danielle

directeur: mw. Vivian Spapens
interne begeleider: mw. Toiny Lemmerlijn (di-wo-do)
administratief medewerker: mw. Els Witsiers (wo-vm en do)
Conciërge: Dhr. Thei Winkens (parttime)
Toelichting op de formatie:
 Juf Monique zal, in verband met haar zwangerschap, aan het begin van het schooljaar nog
niet kunnen werken. Wij zoeken vervanging voor haar.
 Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt ons team versterkt door juffrouw Linda Wessels.
Juffrouw Linda werkt op dinsdag t/m vrijdag in groep 4. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan
u voor.
 Met ingang van 1 januari 2017 zal er een derde kleutergroep geformeerd worden.
 Meester Peter start het volgend schooljaar op basisschool St. Martinus in Welten.
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Juf Linda stelt zich aan u voor
Mijn naam is Linda Wessels en ik ben 37 jaar. Ik woon in Valkenburg en heb 13
jaar op basisschool Hulsberg gewerkt. Daar heb ik in allerlei groepen gewerkt,
ben ik 6 jaar intern begeleider geweest en heb ik les gegeven aan de plusklas.
Op zoek naar een nieuwe uitdaging, ben ik in Schinnen terecht gekomen.
Mijn hobby's zijn paardrijden, lezen, yoga en schrijven.
In mijn lesgeven hecht ik veel waarde aan het opbouwen van een goede sfeer in
de klas waar ruimte is voor jezelf zijn, zodat er ook zoveel mogelijk ruimte is om
te groeien en te leren.
Komend schooljaar zal ik in groep 4 werken op dinsdag t/m vrijdag.
Mijn schoolvisjes Up en Blub komen mee en verheugen zich er net zo op als ik!
Zomervakantie 2015-2016 en de vakanties 2016-2017 (reminder)
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakantie begint, zodat u hier met een mogelijke
planning – als u dat tenminste nog niet heeft gedaan - rekening mee kunt houden. De zomervakantie
begint zaterdag 23 juli 2015 en duurt t/m zondag 4 september 2016.
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periode met uw kind(eren) op
vakantie te gaan. Dus ook niet al één of twee dagen eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén
verlof verlenen en zijn als school altijd verplicht om alle zogenaamde verdachte absentie te melden bij
de ambtenaar van de leerplicht.
Als reminder voor u en informatie voor de nieuwkomers treft u ook nog eens het vakantieschema van
het schooljaar 2016-2017 aan.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Primair onderwijs
24 oktober t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april
24 april t/m 5 mei 2017
25 +26 mei 2017
5 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

Ziekte en afmelden:
Om de communicatie rondom ziekmelden te verbeteren bestaat vanaf vandaag de mogelijkheid om
uw kind via mail ziek te melden. Hieronder leest u hoe dit gaat.
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan vragen
wij u dit voor 8.30 uur te laten weten.
- Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
- Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer.
046 - 443 1885
Als de leerkracht constateert dat een kind afwezig is, zal de leerkracht tussen 08.30 uur en 09.30 uur
zelf contact opnemen met de ouders. De voornaamste reden voor deze handelwijze is het voorkomen
van onduidelijkheid over waar uw kind op dat moment is.
Let op: De mailbox is uitsluitend bedoeld om uw kind af te melden. Overige mail wordt uit de mailbox
verwijderd.
Isy, handleiding voor ouders en wijzigen wachtwoord en emailadres
Hebt u gezien dat in Isy een gebruikershandleiding voor ouders staat?
Weet u, dat u heel gemakkelijk zelf uw wachtwoord en emailadres kunt wijzigen. Kijk bij de 4
icoontjes bovenaan. Met een ervan kunt u uw wachtwoord wijzigen en met een ervan het emailadres.
Dit en overige zaken staan beschreven in deze handleiding.
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Schoolfeest 15 juli 2016

“Olympische spelen in Sjènne”

Beste ouders en leerlingen,
Op vrijdag 15 juli a.s. organiseert de oudervereniging op school de "Olympische spelen in Sjènne" van
17.00-20.00 uur. Iedereen is welkom in ons “Sjènnes-Alfa-huis”!
Er wordt een barbecue georganiseerd, met een gezellig terras met slush-puppy, fris of een drankje.
Wij werken met penningen voor het eten en drinken, die op deze avond te koop zijn.
(1 rode penning kost € 1,50 en 1 groene penning kost € 1,00)
Natuurlijk zorgen we voor een leuk programma voor de kinderen met:
 Een spectaculaire openingsceremonie
 Olympische spellen i.s.m. JIS
 Na de spellen word je gehuldigd op het winnaarspodium
 Ballonartiest van Woggel
 Schminken
 Grabbelton/ enveloppen trekken
Die dag hebben we ook weer hulp van ouders nodig bij:
* bier tappen
* frisdrank verkoop
* glazen ophalen
* hulp aan eetbuffet
* grabbelton
* snoep en chips verkoop
De hulptijden zijn van 17.00 tot 18.30 en van 18.30 tot 20.00 uur.
Tevens hebben we hulp nodig voor de opbouw van het schoolplein vanaf 15.00 uur.
Na 20.00 uur hulp met opruimen van het schoolplein.
Graag aangeven welke tijdstip u gelegen komt en aan welke activiteit u mee wilt helpen. Opgeven via
ouderverenigingbsdionysius@home.nl
Heeft u vragen over het schoolfeest of over hulp bij een activiteit?
Stel uw vraag gerust via bovenstaand e-mailadres.
Wij hopen jullie allemaal te zien deze sportieve dag, dus zet hem alvast in uw agenda!!
Met vriendelijke groet,

de oudervereniging

Avond4Daagse Schinnen!
Vorige week hebben we als school weer met vele deelnemers (50 kinderen en 30 begeleiders)
meegelopen met de A4D. Het was NAT, MODDERIG en ONWEERSACHTIG......niet prettig om te lopen.
Maar toch zijn er steeds velen dagelijks gestart aan de wandelroute. Dat is het bewijs dat we hier in
Schinnen "echte SUPER HELDEN" hebben waar we trots op zijn.
We hebben dan wel geen prijs gewonnen dit jaar maar dat mag de pret niet drukken. Het was
wederom een geslaagde 4daagse ondanks de weersomstandigheden! En de modder....tja de kids
vonden het helemaal niet zo erg.
Wij willen dan via deze weg ook iedereen bedanken die meegelopen en geholpen hebben, de kinderen
en hun begeleiders, Pierre Thijssen die ons van drank en lekkernij heeft voorzien bij de rustplaats, de
sponsorstichting, het JIS en hun vrijwilligers en iedereen die zijn/haar bijdrage geleverd heeft op
welke wijze dan ook........HARTSTIKKE BEDANKT.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer, tot dan!
Esther en Jolanda
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Nieuws uit Unit 1
Schoolreisje Unit 1, 18 juli 2016
Zoals reeds eerder aangekondigd in de tamtam, gaan we met de kleuters naar speeltuin Vaesrade
om ons schooljaar af te sluiten.
We vertrekken maandag 18 juli vanaf school om 9.45 uur en zullen om 14.00 uur weer vanuit
Vaesrade vertrekken naar school. We hebben voor het vervoer en begeleiding uw hulp nodig.
Onderaan de tamtam vindt u de opgavestrook. Mailen kan natuurlijk ook
Kinderen en ouders uit Vaesrade mogen rechtstreeks naar de speeltuin komen en ook
weer even voor 14.00 uur worden opgehaald. Geef dit duidelijk bij de leerkracht aan!
Trek uw kind handige, niet de beste kleren aan en geef eventueel een petje tegen de zon mee.
Geef uw kind het eten mee dat het voor een normale schooldag ook meeneemt. Een kleinigheidje om
te snoepen mag. Indien het die dag zonnig zal zijn, is wat extra drinken en een tube zonnecrème
goed om in de tas te stoppen.
We vragen een bijdrage van €3,50 per kind voor de gemaakte onkosten, ook al heeft u een
abonnement. We betalen namelijk een totaalprijs. Gelieve zo spoedig mogelijk het geld en
aanmeldstrookje in te leveren bij de leerkracht van uw kind: gepast bedrag in een enveloppe.
In de speeltuin is koffie/thee verkrijgbaar. We vragen u om geen geld mee te geven aan uw kind.
Voor een ijsje wordt door de school gezorgd. U kunt zich via onderstaand strookje aanmelden om die
dag mee te rijden en/of te begeleiden.
De leerkrachten beslissen bij onbestendig weer om 8.00 uur of het uitstapje wel of niet doorgaat.
Bij slecht weer is er een alternatief programma in school, waarbij we natuurlijk veel minder hulp nodig
dan bij het schoolfeest
Nieuws uit Unit 2
Rapportmappen
Nog niet alle kinderen hebben hun rapportmap ingeleverd. Wilt u deze zo snel mogelijk meegeven aan
uw kind? Alvast bedankt,
leerkrachten unit 2
Schoolreisje 28 juni 2016, unit 2
Wij gaan 28 juni naar Steinerbos bij goed weer. Bij slecht weer gaan we naar Kinderstad Heerlen. Dit
bepalen we op 27 juni. We hebben hulp nodig van ouders die ons willen brengen en of/of ophalen.
Het inschrijfformulier om te brengen, te halen en/of te begeleiden volgt binnenkort.
De bijdrage voor dit schoolreisje is € 8,50. Hiervan betalen we de entree en frietjes. De ouders die
meegaan betalen € 6,50 bij de kassa van Steinerbos. Gaan we naar Kinderstad dan zijn de kosten
lager. We verwachten de ouders die rijden om 9.30 uur op school. We vertrekken uit Stein rond 14.15
uur, zodat we weer op tijd terug zijn op school.
Op dit moment hebben we nog niet van alle ouders het geld ontvangen voor dit schoolreisje 28 juni
a.s. Dit graag voor het weekend betalen bij de eigen leerkracht.
Wat moet je allemaal meenemen:
- Lunchpakket mag (tussen de middag eten we een frietje).
- Eventueel fruit, genoeg te drinken
- Bij goed weer zwemspullen, zonnebrandcrème en pet
- Geld is niet nodig.
Leerkrachten unit 2
Nieuws uit Unit 3
ZOl spreekbeurten, groep 6
Vandaag zijn de spreekbeurten begonnen van de ZOL werkstukken. Het heeft veel werk gekost maar
de kinderen mogen trots zijn op de resultaten. In de klas en op ISY staat een tijdsplanning.
U kunt namelijk komen kijken naar de presentatie van uw kind.
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Koortje Bress Choir
We hebben een nieuwe naam voor ons koortje. Twee leerlingen uit groep 8, Veerle en Bo, hebben dit
initiatief genomen. Na een stemronde is het deze naam geworden: koortje Bress Choir.
De laatste viering, tevens afscheid groep-8-koortjesleden, is op zaterdag 16 juli aan de Mariakapel in
het kapellerbos in Schinnen. De viering start om 19.00 uur. Koortjesleden zijn om 18.30 uur aanwezig
bij de kapel. Bij slecht weer is deze viering in de kerk.
Bij dezen wil ik jullie ook allemaal heel erg danken, dat de kinderen van het koortje steeds met zoveel
mogelijk aanwezig waren in de vieringen. Hopelijk is dat ook bij deze laatste viering in het bos.
Dank u wel, groeten juf Andrea

Spaanse les
De leerlingen van de Spaanse les hebben samen met juffrouw Ana een bijzonder mooie presentatie
gegeven aan onze leerlingen vanaf groep 5.
We hebben genoten van de optredens! Bedankt juffrouw Ana!!
Veteranenviering 23 juni 2016, groep 7 en 8
De leerlingen en leerkrachten van groep 7 en 8 zijn, mede namens het College van B&W, uitgenodigd
voor de jaarlijkse veteranenviering. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben het monument bezocht,
verzorgd en een gedicht geschreven voor de viering.
Het programma van de veteranenviering:
10.30 uur: Ontvangst met koffie en vla
10.45 uur: Toespraak door burgemeester L.J.P.M. Frissen
11.00 uur: Toespraak door een veteraan
11.30 uur: Gedicht voorgelezen door leerlingen van groep 7/8
11.45 uur: Kranslegging bij het monument, Last Post en het Wilhelmus
Musical groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de
musical. Op woensdag 13 juli en donderdag 14 juli presenteert groep 8 de
musical: Groep 8 aan de macht.
We hopen dat alle ouders, opa's & oma's, broers & zussen, ooms & tantes en
vrienden komen kijken. De leerlingen van groep 8 kunnen, in principe, per
avond 7 kaartjes reserveren. In de gymzaal is plaats voor 200 toeschouwers.
De zaal gaat open om 18.30 uur en de musical start om 19.00 uur.
Schoolreis unit 3, 15 juli 2016
Vrijdag 15 juli 2016 gaat unit 3 op schoolreis naar zwembad Aquana. Wij zoeken hiervoor 22 ouders
met auto’s die ons willen brengen en/of halen. We vertrekken om 9.30 uur vanuit school naar het
zwembad en willen graag opgehaald worden om 14.15 uur. Alle ouders die rijden zijn vanzelfsprekend
van harte welkom om te blijven (op eigen kosten). Graag opgeven bij de leerkracht voor 8 juli
Omdat we naar het buitenland gaan heeft iedere leerling een geldig ID-bewijs nodig om mee te
kunnen. Graag een duidelijke kopie inleveren bij de leerkracht voor 8 juli.
Kosten voor de schoolreis zijn € 6,50. Kinderen kunnen zelf wat geld meenemen om daar wat lekkers
te kopen.
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Wandelt u mee?
De groepen 7 en 8 hebben een centrale rol vervuld in het cultuureducatieproject ‘het Mijnspoorpadproject’. Echte mijnwerkers bezochten de klas,
ook zijn de leerlingen naar het Mijnmuseum in Heerlen geweest. Afgelopen
maandag heeft Tristan uit groep 8 geluidsopnamen gemaakt bij LOO-TV. Zijn
tekst en de tekst van een meisje uit Nuth zijn straks te horen via een
drukknop op de Reuzenmijnlamp.
Wilt u bij de onthulling aanwezig zijn? U bent van harte uitgenodigd op
woensdagmorgen 29 juni om 10.00 uur. Samen met leerlingen van
basisscholen uit de Gemeenten Nuth en Schinnen wordt er, vanaf het grasveld
voor school, gewandeld over het voormalige mijnspoor naar het eindresultaat
van het project ‘het Mijnspoorpad’. Laat u verrassen! Wandelt u mee?
Schoolkamp 14 t/m 16 september 2016
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het kamp van groep 8 (nu groep 7). Het kamp
wordt gehouden op 14, 15 en 16 september 2016. Ook dit jaar gaan we weer met groep 8 naar de
Spar in Haelen. Via brieven en berichten op Isy wordt u op de hoogte gehouden.

--------------------------------------------------------------Ouderhulp
Unit 1 Aanmeldstrookje uitstapje Speeltuin Vaesrade.
Mijn kind zit in groep ……. bij juf ………………. en ik ( uw naam)……………………kan op maandag 18
juli: kruis aan wat voor u van toepassing is.
o alleen brengen (om 9.45u.)
o alleen halen ( om 14.00u.)
o alleen brengen en halen
o brengen/halen en blijven (begeleiden)
o er passen …………kinderen veilig in mijn auto
o Ik woon in Vaesrade en zet mijn kind om 10 uur bij de speeltuin af en haal mijn kind
om 13.50 uur op.
o Ik woon in Vaesrade en blijf in speeltuin (begeleiden)
Mailadressen: petra.kleijnen@innovo.nl en kitty.spronk@innovo.nl.
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